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 Arquitectes per l’Arquitectura, en col· laboració amb la Diputació 
de Barcelona, realitza anualment un seminari adreçat a joves arquitectes i 
estudiants d’arquitectura amb la intenció de proposar respostes a problemes 
vinculats al territori. Aquests Seminaris es realitzen amb la voluntat 
d’aportar solucions a casos concrets plantejats per les administracions i que,  
després d’una setmana intensa de  treball, es puguin aportar conclusions a 
aquestes situacions reals.

 En la present edició –la cinquena– s’han portat a terme propostes sobre 
tres casos concrets entre les colònies industrials de Puig-reig, al Berguedà.
Les colònies industrials del Llobregat han estat objecte de multitud 
d’estudis i treballs, basats en molts casos en la recuperació morfològica 
del seu caràcter industrial, la rehabilitació i el servei dels seus habitatges i 
edificis públics, així com la recuperació paisatgística del seu entorn. 

 La Via Blava, projecte desenvolupat per la Diputació de Barcelona, 
constituirà, sens dubte, una  aportació decisiva en el lligam ambiental 
de totes les colònies, posant en valor l’enorme potencial paisatgístic de 
l'indret.  Aquesta via ha estat present en tots els plantejaments del seminari, 
una mena de cordó umbilical que relligarà els nous espais públics de les 
tres colònies objecte del nostre estudi.

 En el primer cas, Cal Pons, es tracta de resoldre un espai per instal· lar-hi 
un petit auditori a l’aire lliure. Un espai multifuncional per a tot tipus 
d’esdeveniments artístics i que, valorant la trajectòria del municipi, incorpora la 
música com a protagonista del projecte.

 En el segon cas,  colònia Vidal, es vol posar en relleu el valors culturals 
de la colònia, integrant-la a la Via Blava, millorant l’espai d’acollida dels 
visitants i recuperant un espai com a Centre d’Interpretació dels diferents 
exemples d’aquests tipus d’arquitectures industrials a tota Europa.

 En el darrer cas, L'Ametlla de Merola, s’ha volgut condicionar i millorar 
l’actual equipament teatral, centre cultural de la colònia, i vincular-lo també 
al traçat de la Via Blava, creant un espai multifuncional, expositiu i teatral. 
Així doncs, tenim tres peces de caràcter públic, en tres situacions diferents. 

 Es tracta d'uns llocs de trobada i intercanvi, lligats pel riu, amb especial 
atenció als valors industrials, arquitectònics i paisatgístics d’aquest territori 
tan especial. Una nova reflexió entre el nou i el vell, entre el canvi i la 
permanència, entre diferents maneres d’interpretar i de comprendre.

 Reflexions, per tant,  al voltant d’aquestes arquitectures industrials plenes 
de qualitat i que també es troben, malauradament com part del patrimoni 
arquitectònic del nostre país, entre l’agressió i l’oblit.

INTRODUCCIÓ
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 En nom de la Universitat Politècnica de Catalunya, agraeixo a 
Arquitectes per l’Arquitectura l’oferiment de fer-nos partícips de la 
publicació que teniu a les vostres mans.

 Els felicito per la seva valuosa activitat cultural per mantenir viu l’interès 
i l’estima per l’arquitectura i el paisatge, motiu pel qual organitzen moltes 
activitats, entre les quals, any rere any, hi ha un seminari concebut com a 
extensió universitària, amb un professorat excel·lent i estudiants i joves 
professionals que reflexionen sobre temes, sovint desatesos o oblidats de 
la nostra cultura, vinculats al territori i que són clau per entendre una part 
de la història i la identitat del nostre país.

 Aquesta publicació recull escrits i treballs sobre el paisatge cultural de les 
colònies tèxtils del Llobregat, comunitats que tenen un referent excepcional 
en New Lanark (Escòcia), on es va establir un conjunt de fàbriques de 
cotó que aprofitaven l’energia hidràulica del riu Clyde i residències per als 
obrers, que Robert Owen va convertir en un símbol del socialisme utòpic i 
que ara és Patrimoni de la Humanitat i atractiu cultural-turístic.

 A Catalunya, amb les colònies tèxtils també es va sembrar la llavor d’una 
tradició i una forma de vida i treball amb contacte amb la natura com a 
alternativa al que passava a la ciutat industrial.

 Aquestes colònies esdevenen gairebé sempre peces molt ben establertes 
i constitueixen un patrimoni arquitectònic únic, amb un sistema constructiu 
senzill i de mides generoses que en fan possible la reutilització amb certa 
facilitat, cosa que es fa palès en les propostes que es presenten en aquesta 

publicació. Sembla com si es pretengués vindicar la teoria freudiana de 
tornar al passat per poder entendre millor el futur i projectar-lo amb aquest 
patrimoni recuperat com a fites culturals per reconstruir el territori.

 Estic segur que aquest treball servirà per millorar la docència i la recerca 
i perquè continuem col·laborant en les properes edicions, cosa que ens 
honora i representa un important actiu que ens ajuda a millorar.
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 Les colònies industrials em són properes. Les cendres del meu pare, 
que era d’Esparreguera, descansen al costat de l’ermita del Puig mirant 
cap a la colònia Sedó. Parents meus hi varen treballar i viure. Al llarg dels 
estudis a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, les colònies varen ser un 
tema de treball a assignatures d'urbanisme i d’història.   

 Quan feia el tercer curs, a l’assignatura d’Estètica, el catedràtic se’n va 
anar tot just al començar el curs -no recordo a on, ni perquè- i ens va 
deixar amb tres substituts. Un d'ells era un aleshores jove professor, en 
Josep Quetglas, que en una espècie de seminari al que em vaig apuntar 
ens va proposar la lectura d’una conferència que Michel Foucault havia 
pronunciat en el Centre d’études architecturales de Paris el 14 de març de 
1967 amb el títol «Espaces autres, Utopies et hétérotopies». El concepte de 
«heterotopia», que Foucault ja havia enunciat en el prefaci de Les paraules i 
les coses l’any 1966 és especialment suggeridor per captar la força del món 
creat per les colònies industrials.  

 «Aquellos lugares reales, lugares efectivos (…) que son una especie de 
contraemplazamientos, de utopías efectivamente realizadas en las cuales los 
emplazamientos reales, todos los demás emplazamientos reales que se pueden 
encontrar en el interior de la cultura, están a un mismo tiempo representados, 
contestados e invertidos; espacios que están fuera de todos los lugares, 
aunque sin embargo efectivamente localizables. Estos lugares, puesto que 
son absolutamente otros que todos los emplazamientos que reflejan y de los 
que hablan, los llamaré, por oposición a las utopías, las heterotopías (Foucault 
[1967]1978, 5).

 Tenint present aquest concepte ens fixarem en la proposta d’un dels 
anomenats socialistes utòpics: una heterotopia si s’hagués arribat a 
construir. Al Manifest del partit comunista, Karl Marx i Friedrich Engels 
situen la ideologia i l’experiència d’aquells pensadors i activistes, a l’intern 
de la trajectòria marcada per l’anàlisi materialista de la història.
 
 En lugar de la acción social tienen que poner la acción de su propio 
ingenio; en lugar de las condiciones históricas de la emancipación, 
condiciones fantásticas; en lugar de la organización gradual del proletariado 
en clase, una organización de la sociedad inventada por ellos. La futura 
historia del mundo se reduce para ellos a la propaganda y ejecución 
práctica de sus planes sociales [...]. Repudian por eso toda acción política, y, 
en particular, toda acción revolucionaria; se proponen alcanzar su objetivo 
por medios pacíficos, intentando abrir  caminos al nuevo evangelio social 
vaíéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños experimentos, 
que, naturalmente, fracasan siempre...

 Podien haver fracassat, sí, però de totes maneres, calia valorar el rol que 
varen jugar:

 Mas estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos 
críticos. Atacan todas las bases de la sociedad existente [...]. Sus tesis positivas 
referentes a la sociedad futura, tales como la supresión del contraste entre 
la ciudad y el campo, la abolición de la familia, de la ganancia privada y del 
trabajo asalariado, la proclamación de la armonía social y la transformación 
del Estado en una simple administración de la producción; todas estas tesis 
no hacen sino enunciar la eliminación del antagonismo de clase.
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 Entre les propostes per a construir un món just, digne i feliç de Claude-
Henri de Saint-Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858), Étienne 
Cabet (1788-1856), o Charles Fourier (1772-1837), la d’aquest darrer conté 
la més precisa concreció arquitectònica i a ella em referiré, encara que la 
realització de New Lanark de Robert Owen seria un referent més proper 
de les colònies industrials de Catalunya.» 

 Charles Fourier va néixer a Besançon, la ciutat del Franche-Comté on, al 
Segle de les Llums,  Claude- Nicolas Ledoux hi havia projectat el Teatre, i 
prop, a Arcs-et-Senans, les Salines de Chaux. A Fourier, «somiador sublim» 
segons Stendhal, André Breton li va dedicar la Oda a Charles Fourier i 
Antonin Artaud escriví: «Tu todo en pie entre los grandes visionarios. Que 
creiste dar al traste con la rutina y la desgracia. Fourier se han burlado pero 
no habrá más remedio que catar un día u otro tu medicina».

 Contrari a la violència i a favor de l’harmonia i la felicitat, Fourier creu 
que l’entorn influeix sobre l’individu i, per tant, que l’arquitectura engendra 
l’ordre social. Cercant traduir un text en arquitectura, es manifesta en 
contra de l’arbitrarietat en les construccions i del quadrat: «monotonia 
perfecta... que causa desordre en les relacions». 

 El seu falansteri havia d’acollir 1200 persones de diferent condició, 
sexe, talent, riquesa, edat, inclinacions. El complex arquitectònic, amb 
apartaments segons la riquesa dels seus residents (sic), tindria, segons 
explica l’autor, entre 5000 i 6000 finestres. I al voltant de l’edifici principal 
hi haurien sales de reunions, sales de ball i menjadors,... escoles, un museu, 
un teatre, un observatori, magatzems, tallers, etc. I la borsa pel comerç del 

plaer, que és la finalitat darrera de la seva utopia. No deixa de tenir interés 
el paper que Fourier dona a les galeries cobertes, com a lloc de trobada. 

 Tal vegada els edificis à redent o les Unités d’Habitation de Le Corbusier 
podrien ser una materialització del falansteri, encara que el dibuix que en fa 
Fourier més aviat té com a referent el Palau de Versalles. Com va escriure 
Marx a El 18 brumari de Louis Bonaparte: La tradició de totes les generacions 
mortes oprimeix com un malson el cervell del vius. 
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 Passats 40 anys des de la crisi de les indústries tradicionals a la 
comarca, el Berguedà es troba en un punt clau envers el futur del gran 
llegat patrimonial que posseeix. Els edificis i elements estructurals de les 
colònies industrials del Llobregat, especialment aquells que no han rebut 
un correcte manteniment, estan entrant en una fase severa de degradació 
i, per tant, l’administració pública, la propietat privada i la societat mateixa 
estem legitimats i amb l’obligació d’intervenir-hi i preservar-ne els valors 
socials, històrics i arquitectònics que els són propis.

 El paisatge esdevé la simbiosi entre allò natural i els elements producte 
de la intervenció humana. El riu, les infraestructures viàries, els conreus, 
les construccions, formen part del paisatge i de la manera com s’insereixen 
en el territori i poden potenciar o desmerèixer el valor de tot el conjunt.

 Estem davant d'una oportunitat de reflexió, potser una de les últimes 
que el territori ens ofereix, per redreçar el futur de la xarxa de colònies 
industrials de la comarca, una de les majors concentracions de colònies 
del món. Des de fa algun temps s’està treballant per alinear els esforços, 
consensuar estratègies i teixir sinèrgies entre tots els actors que permetrà, en 
un futur prou proper, aturar la degradació dels edificis, donar funcionalitat 
als espais públics, satisfer les necessitats de serveis de la població i fer de 
les colònies una peça clau per al desenvolupament econòmic i turístic de 
la comarca.

 Per assolir aquesta transformació i aconseguir que l’engranatge segueixi 
funcionant de manera autònoma i sostenible, no n’hi ha prou amb mantenir 
dempeus els edificis i endreçar els espais públics, sinó que la clau passa per 

trobar-los una funcionalitat adequada per a la societat dels nostres dies i 
tot això no es pot fer si no és amb la participació i la corresponsabilitat de 
tothom, inclosa òbviament la ciutadania.

 En aquest context, iniciatives com el Cinquè Seminari Arquitectura i 
Territori aporten una nova mirada sobre el territori que enriqueix aquest 
procés de reflexió en el qual es troba immers i esdevenen una bona 
aportació que, de ben segur, contribuirà a assolir els objectius exposats.

 En la meva ponència en aquest seminari, he volgut posar el focus en el 
paisatge, els seus valors, els impactes i la cura necessària a l’hora d’afrontar una 
intervenció sobre elements tan excepcionals del nostre imaginari col· lectiu, 
amb l'objectiu d’aproximar a la realitat territorial, els tècnics que, durant 
aquests dies, han treballat en projectes aplicables a les colònies.

TEXTOS
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 La colònia industrial es caracteritza per l’erecció d’un poblat obrer al 
costat de la fàbrica, que utilitza l’energia hidràulica d’un riu com a força 
motriu. Aquest model es va desenvolupar a l’Europa industrial des de 
finals del s. xviii. Enlloc, però, com a Catalunya es troba la densitat de 
colònies industrials, amb prop de cent cinquanta anys d’existència, i de 
tot tipus. Les colònies industrials, enteses com a nuclis de poblament 
productius situats en zones rurals, són un dels fenòmens més característics 
del procés d’industrialització de Catalunya, tant pel model empresarial i 
social que van desenvolupar com perquè han esdevingut un dels trets més 
singulars del paisatge de les conques fluvials del Ter i del Llobregat. De la 
mà de les colònies, aquestes comarques van deixar de ser espais rurals i es 
van industrialitzar i urbanitzar. Les colònies tèxtils són les més importants en 
nombre i també les més conegudes i estudiades, les que defineixen el model. 

 A la vall del Llobregat es concentren els exemples més destacats des 
del punt de vista arquitectònic i urbanístic, i també els més complexos en 
quant a sistema productiu. Com les de la vall del Ter i dels rius secundaris, 
prop d’un centenar de documentades, es van construir en espais rurals, 
lluny dels petits nuclis urbans que podien proporcionar subministraments 
i serveis; per aquesta raó, els propietaris van organitzar tot allò que es 
necessitava aleshores per a treballar i viure, i esdevenir al màxim possible 
autònoms. Gràcies als equips de paletes, fusters i sobretot manyans, la 
desitjada autosuficiència esdevenia una realitat; el taller de manyaneria i el 
seu magatzem eren la clau que feia funcionar la fàbrica i que en garantia la 
constant modernització i adaptació tècnica. 

 Tot i que les colònies es concentren especialment al nord de les valls, 
el fenomen de les colònies industrials va de nord a sud, seguint el curs 
del riu. En el cas del Llobregat, per exemple, en podem trobar a pocs 
quilòmetres del naixement del riu, com és el cas del complex industrial del 
Clot del Moro, que comprenia, a més de la fàbrica de ciment i les seves 
instal·lacions complementàries, l’estació de tren, la casa dels directius amb 
la seva zona esportiva i el xalet del propietari. Llobregat avall, de manera 
contínua, el rosari de colònies, fins al Baix Llobregat, amb la Sedó i la 
Güell com a grans exemples, arriba fins al delta mateix, on es van bastir 
dues grans colònies agrícoles, la Casanova i la Ricarda, al Prat de Llobregat. 
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 La meva intervenció en la inauguració del seminari al Berguedà ha 
volgut exposar el treball que recull un conjunt d'actuacions en edificis 
industrials històrics, construïts a Catalunya durant el període comprès a 
partir de la segona meitat del s. xix fins a començaments del xx destinats 
inicialment a la producció tèxtil. Aquesta elecció de l’objecte de treball no 
és casual, sinó que respon al període en que tingué lloc una excepcional 
expansió d’aquest tipus d’activitat a Catalunya i que, de fet, va assentar les 
bases del futur industrial del país. Una situació que explica moltes de les 
característiques i similituds dels edificis considerats. 

 Un mateix ús i uns mitjans similars de construcció són els fets que van 
generar una tipologia d’edificis fàcilment distingibles i amb uns trets comuns 
que, avui en dia, els fan especialment atractius i arquitectònicament ben 
valorats. La seva potent imatge i volumetria, la rítmica composició de les 
seves façanes, la magnitud i nitidesa dels seus espais interiors, la singularitat 
de les tècniques constructives aplicades justifiquen ara la consideració de 
valor patrimonial que a molts d’ells se’ls assigna. 

 Ha estat remarcable la seva capacitat per adaptar-se a d’altres usos, 
en molts casos com a equipaments públics que superen la seva condició 
d’objecte funcionalment obsolet.

 En qualsevol cas, observant el conjunt de les intervencions realitzades, 
descobrim  estratègies de modificació de l’edifici inicial que són presents 
amb major o menor intensitat en cada cas, però que es reiteren amb prou 
claredat com per a poder-les enumerar i fer-les servir de base d’anàlisi del 
que han estat aquestes intervencions. 

Ens referim concretament a quatre aspectes substancials:

-Les modificacions de la volumetria inicial de l’edifici arrel de la 
intervenció. Modificacions que, a vegades, comporten l’adequació i 
millora de l’espai exterior annex als edificis. 

-Les diferents opcions de disposició dels nous accessos verticals i 
els passos d’instal· lacions. La seva ubicació i la seva organització és 
especialment determinant en el funcionament de l’edifici. 

-Els tractaments i adaptacions de les obertures de les façanes originàries 
a múltiples situacions i requeriments de programes diversos. 

-Les operacions que s’han hagut de portar a terme a l’obra grossa dels 
elements estructurals dels sostres i les cobertes de les grans naus.

 Uns edificis, en definitiva, caracteritzats per la claredat geomètrica dels 
seus volums, pel rigor dels seus sistemes constructius basats en la regularitat, 
l’ús d’uns materials adequats que han perdurat al llarg del temps, i tot això 
acompanyat d'unes dimensions generosament encertades. Característiques, 
totes elles, que probablement sustenten la flexibilitat i capacitat d’adaptació 
que hem volgut destacar d’uns edificis on tot és possible. 

TEXTOS
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ENRIC BATLLE
Merging CiTy and naTure
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 El sistema de les infraestructures verdes del nostre territori no és una 
suma de zones aïllades, sinó que és un sistema de xarxes que es superposen 
deliberadament per permetre que els diversos fluxos –ecològics, urbans 
i territorials–, flueixin. La xarxa dels mosaics agroforestals i la xarxa dels 
drenatges del territori conformen la denominada matriu ecològica,  un conjunt 
d’espais que requereixen una xarxa social que permeti la seva utilització 
per part dels nostres ciutadans. Tres xarxes, doncs, –verda, blava i social– 
que s’interrelacionen constantment entre si i estructuren els sistemes d’espais 
públics de cadascuna de les poblacions del territori del Llobregat.

Catalunya Metròpolis

 Les nostres metròpolis ja fa molt temps que han superat la idea de ciutat 
compacta i s’han dispersat per sobre de territoris molt diversos, on les 
infraestructures de mobilitat ràpida han esborrat i maltractat els elements 
geogràfics primigenis com podria ser el cas del riu Llobregat. 

 Però sota de les infraestructures encara perviuen els elements geogràfics, 
que podem recuperar com a part activa del sistema d’espais lliures del nostre 
territori. Si les xarxes d’infraestructures abasteixen el territori i dibuixen la 
mobilitat ràpida, els elements geogràfics com el Llobregat contribueixen 
a la millora de la sostenibilitat des de la seva condició d’espais naturals, 
poden constituir un nou sistema d’espais lliures públics i poden ajudar a 
dibuixar la tan necessària mobilitat lenta.

 Els espais fluvials tenen grans possibilitats de recuperació si som capaços 
de canviar els procediments habituals d’ocupació del territori. La seva 

intrínseca continuïtat i el seu propi vigor els converteix en elements que 
poden assumir el paper d’esquelet estructural que a l’urbanisme tradicional 
corresponia als espais urbans com el carrer o la plaça.

 Els rius són molt agraïts. Amb relativament pocs mitjans es pot 
aconseguir molt. Es poden fer visibles unes continuïtats que abans estaven 
amagades o tallades, podem tornar a percebre el moviment d’unes aigües,  
a les quals fins ara donàvem l’esquena, podem gaudir de la biodiversitat 
del conjunt, fins i tot ens podem imaginar que aconseguirem restaurar uns 
recorreguts abans inimaginables i que ens permetran arribar des del seu 
naixement fins a la platja, facilitant la connexió sense interrupcions entre 
tots els seus municipis en bicicleta o a peu. 

Escala Ecològica – Escala Territorial – Escala Local

 Els projectes de paisatge s’han de desenvolupar a diferents escales i 
des de diverses disciplines, des de les valoracions ecològiques globals fins 
les petites accions de recuperació mediambiental, des de les operacions 
territorials a les intervencions de caràcter local. Des de l’escala ecològica 
la proposta té per objectiu principal la recuperació ambiental del riu. Des 
de l’escala territorial es realitzen les actuacions necessàries per millorar la 
connectivitat al llarg de les dos riberes del riu, i des de l’escala local es resol 
l’accessibilitat dels municipis que voregen el riu amb l’objectiu de potenciar 
l’ús social del conjunt.
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III. CASOS D’ESTUDI 

Jordi Ros

VISITAR + HABITAR

 No m’estendré en els motius que animen 
la tria de les colònies industrials del Llobregat 
com a tema central d’aquest Cinquè Seminari 
d’Arquitectura i Territori ni en el programa 
de les colònies tèxtils seleccionades. En 
Ramon Sanabria ja ho ha explicat prou bé 
i abastament en el pròleg que obre aquesta 
publicació. En gran mesura reprodueix els 
mateixos arguments que han portat a triar 
els temes de les quatre edicions precedents: 
Arquitectures i paisatges rellevants del nostre 
territori que reclamen preservació imminent   
abans que sigui massa tard. 

 De la setzena de  colònies tèxtils del 
Berguedà se’n varen seleccionar tres casos 
d’estudi: Cal Pons, Can Vidal i l’Ametlla 
de Merola. Suficient per a representar  la 
diversitat tipològica del conjunt. Atesa 
l’escala  i la complexitat espacial de 
cadascuna d’elles, el Seminari s’hagués 
pogut concentrar fins i tot en una de sola. 
Pensem, però, que tres han permès establir 
comparacions entre elles que han enriquit la 
reflexió i l'acció, específiques i de conjunt,  
del seminari.

 El programa a desenvolupar sobre 
cadascuna d’elles ha estat bàsicament el que 
han decidit els seus actuals responsables: 

- A la colònia de Cal Pons, atesa la seva tradició 
musical, se’ns va  proposar projectar un 
auditori a l’aire lliure, així com la incorporació  
d’aparcaments en superfície que resolgués 
l’alta afluència puntual deguda sobretot a la 
programació d’aquestes activitats. 

- A la Colònia Vidal, actualment gestionada 
per una fundació que porta el seu nom,  es 

proposava resoldre l’ampliació de la seva 
oferta museística existent, tant en el seu 
entorn exterior més proper com en les 
pròpies  construccions existents.

- A la colònia de l’Ametlla de Merola, dels pocs 
conjunts on encara es manté l’ocupació dels 
habitatges,  es  proposà  resoldre l’accessibilitat 
al teatre existent així com estendre l’activitat 
teatral  a l’espai exterior adjacent. 

 Ras i curt, tos els casos  referien  a 
equipaments –auditori, museu i teatre– i 
optaren,  a mode de mirall,  per una rèplica 
exterior de la seva activitat. 

 Per sobre d’aquestes demandes 
específiques, n'hi ha una de comú: la 
millora en la connectivitat paisatgística 
amb el riu Llobregat, actualment recollit en 
el  Pla Director de la Via Blava. Demanda 
especialment reclamada des de la Colònia 
Vidal, de les poques emplaçades a l’altra 
vora del traçat de la Via  Blava d’un riu 
Llobregat que perviu en la seva rellevància 
malgrat haver canviat de registre.  

 Perquè, si a mitjans del xix el cabdal del 
riu, tot i que no prou abundós, estava en 
l’origen energètic de l’activitat industrial de 
la comarca, i, en particular, dels telers de la 
seva industria tèxtil, segle i mig més tard el 
riu segueix estant a l’origen, no només  de 
l’activitat turística del Berguedà, sinó d’un 
model sostenible i alternatiu de mobilitat 
territorial. 

 Ha estat per aquesta incidència cabdal, 
també en l’arquitectura del seu paisatge, 
que el disseny dels camins de l'aigua, acotat 
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entre Puig-reig i Navàs, va acabar esdevenint 
en el quart cas d’estudi integral que recosia 
linealment els altres tres, més que no pas 
l’epíleg independent de cadascun d’ells. 
  
 No crec, però,  que espatlli la sorpresa si 
avanço des d’aquestes línies que els projectes 
del seminari varen satisfer quelcom més 
que el que proposaven els seus respectius 
programes.

 - A la Colònia de Cal Pons es va activar  
un espai actualment residual i inexplorat,  
com a lloc per l’emplaçament de l’auditori 
a l’aire lliure, que probablement alteri la 
mirada sobre el sistema d'accés rodat i de 
vianants al conjunt de la colònia.

 -A la Colònia Vidal, assumida la 
impossibilitat d’apropar físicament la Via 
Blava, es va invertir el vector proposat en 
l’encàrrec, museitzant un recorregut que, 
iniciat a partir del seu pati transformat, 
recuperava el travat primigeni amb la fàbrica 
i estenia  la colònia fins el riu.
 
 - A l’Ametlla de Merola, es va depassar  
el modest encàrrec proposat d’accessibilitat 
a l’equipament, a través de l’espai exterior 
adjacent, estenent-lo a la totalitat dels espais 
urbans de la colònia que, d’aquesta manera, 
esdevé tota ella espai escènic.  

 Al cap i a la fi, es tracta d'un conjunt 
d’estratègies sobre equipaments culturals 
que haurien de servir, no tan sols per a seduir 
més visitants, sinó per a nodrir el futur de les 
colònies  del Llobregat amb més habitants, 
ocupant un patrimoni arquitectònic que mai 
no s’hauria d’haver buidat. 

COLÒNIES SELECCIONADES
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Antonio Cayuelas Porras

ESTRATÈGIES

 Des d'aquesta visió sorgeix una idea comuna 
subjacent en l'origen d'aquestes propostes 
dibuixades, la necessitat de rehabitar i reutilitzar 
el patrimoni proposant nous programes d'ús 
com a millor via de proporcionar-li un futur 
possible. Com bé suggereix Pere Joan Ravetllat 
en el títol del seu text en aquest llibre, uns edificis  
on tot és possible.

 Hem de plantejar-nos que la sostenibilitat 
del nostre territori habitat ha d'incentivar la 
recuperació i reutilització d'edificis en desús,  
aportant-los una nova oportunitat a través de 
processos de rehabitació que els posin en valor. 
Aquesta hauria de ser una iniciativa prèvia a 
seguir construint de forma desmesurada. Tot 
això seria també molt més operatiu si estigués 
sostingut per normatives urbanístiques més 
flexibles, però aquest és un altre debat més 
complex que no té cabuda aquí.  

 En aquesta ocasió, el Cinquè Seminari 
s'aproparà a una àrea molt concreta d'aquest 
ampli patrimoni abans detallat, l'arquitectura 
industrial de producció tèxtil vinculada a la 
força motriu dels salts d'aigua de la conca 
del riu Llobregat1. En concret, a les colònies 
residencials que es construïen al costat de les 
fàbriques tèxtils apartades dels nuclis urbans 
existents o amb deficiència d'habitatges per 
allotjar-hi els treballadors. 

Recuperant les idees que animen aquestes 
estratègies de renovar espais edificats 
d'origen industrial i els paisatges fluvials que 
els envolten, comprovem que aporten una 
segona qualitat, la de millorar el repartiment 
poblacional i animar i incentivar l'activitat de 
les petites poblacions, una via adequada per 
potenciar la descentralització territorial.

1.  Balcells, Albert i Serra, Rosa, Les colonies 
industrials de la conca del Llobregat. 150 anys 
d'història: Diputació de Barcelona 2019.

 Un primer fil conductor d'aquests 
seminaris resideix en la convicció que 
arquitectura, territori i paisatge s'aborden 
conjuntament i de forma integrada en 
les intervencions que es plantegen, on 
la interrelació entre allò construït i allò 
natural permet generar els espais adequats 
i sostenibles per al desenvolupament de les 
activitats humanes. 

 Suggerim, com a procés de treball, que 
l'arquitectura participi fent propostes des 
d'aquesta perspectiva oberta i interdisciplinar 
i, en conseqüència, abordem els projectes 
amb la participació i col· laboració de 
professionals d'altres disciplines que 
contribueixin a obtenir la perspectiva 
adequada i la capacitat propositiva pertinent 
en unes realitats tan complexes com les que 
afrontem.

 Habitem una geografia plena d’indrets 
i construccions amb una dilatada i densa 
història que acumula un extens patrimoni, 
mobiliari i immobiliari, i que com a societat 
hem de conèixer, valorar i protegir. Si obviem 
tota aquesta herència arquitectònica, territorial 
i paisatgística de primer nivell, la monumental, 
la defensa i posada en valor de la qual no 
suscita cap dubte, hi ha un grup de segon 
ordre, molt més nombrós que l'anterior, que 
presenta altres valors patrimonials i que, de 
manera general, el constitueixen arquitectures 
i infraestructures potents. Els valors d'aquestes 
també emergeixen de la seva antiga aportació 
a l'ordre social i productiu, i que està vinculat a 
la memòria i la cultura de llocs i de contextos 
específics. Aquestes construccions en moltes 
ocasions han quedat obsoletes, suscitant 
l'abandó en la majoria dels casos. 
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 Hi ha un nexe comú a totes les propostes 
que aquí es presenten que consisteix en la 
recerca d'una opció de nova activitat que 
generi oportunitats de revitalitzar les colònies 
i les seves àrees d'influència. També es 
proposen idees que contribueixin a incentivar 
altres iniciatives, ja implantades, donant-los 
continuïtat, expandint i ampliant les seves 
possibilitats o posant en valor les seves 
qualitats.

 Una altra millora que es proposa de forma 
global en totes les iniciatives presentades és 
l'estudi i activació de recorreguts que permetin 
reconèixer i gaudir de la combinació dels 
paisatges industrials i fluvials que caracteritzen 
l'àmbit de treball. No es plantegen com a 
simple traçat de connexió, sinó com a conjunt 
de connexions visuals, plataformes de descans, 
enllaços entre paisatges canviants i llocs 
de diverses pràctiques esportives. Tot això 
sense oblidar que totes aquestes iniciatives 
acaben generant noves oportunitats de 
desenvolupament econòmic.



28 | PAISATGE I ARQUITECTURA INDUSTRIAL REHABITADA: LES COLÒNIES TÈXTILS DEL LLOBREGAT

 Colònia Pons. Teatre a l'aire lliure i 
aparcament.
 En aquest cas l'estratègia actua de 
forma complementària a les actuacions ja 
desenvolupades de recuperar alguns edificis o 
part d'ells. Es proposa activar les àrees obertes 
desocupades amb nous programes de serveis 
col· lectius. A l'esplanada lineal existent al 
costat de la colònia, una magnífica terrassa 
sobre el riu, es planteja un senzill espai escènic 
per a actuacions de petit format. Aquesta idea 
es complementa aprofitant la circumstància 
que un tram de l'edifici residencial romangui 
sense rehabitar-se, aquesta circumstància 
permet habilitar-lo amb una solució mixta 
públic-privada. D'una banda, l'edifici allotja 
un nou nucli de comunicació vertical que, 
auxiliat per una passarel· la sobre el carrer, 
permet connectar de forma accessible el nivell 
de l'església, el del carrer Orient i el de l'espai 
escènic.

 A la part alta de la Colònia, en els terrenys 
existents darrere de l'àbsis de l'església, es 
dissenya un nou aparcament arbrat, que cobreixi 
la deficiència existent i que faciliti l'assistència als 
esdeveniments i espectacles de l'espai escènic.
Amb aquest plantejament es posen en valor 
espais oberts que envolten la colònia i els seus 
equipaments, que no tenen ús en l'actualitat, 
però que disposen d'important atractiu visual i 
que permeten reconèixer els paisatges rocosos 
que l'erosió del riu ha anat generant. 

 En definitiva la proposta es fonamenta en 
activar nous programes d'ús en l'espai públic 
disponible com a iniciativa per incentivar la 
vitalitat d'aquesta zona, millorant el seu caràcter.

 Cal Vidal. Itineraris entre el patrimoni 
industrial del Llobregat.
 Tot i la diversitat de què disposa aquest 
nucli territorial de fàbrica, colònia i riu, no 
existeixen encara recorreguts activats que 
permetin una visita integrada de tot el conjunt. 
Per això es proposa, després d'un intens estudi 
de les oportunitats i connexions que ofereix 
el lloc, un nou recorregut, en connexió amb 
la via blava, que generi un coneixement més 
complet de tot el complex industrial. Cal 
destacar la posició del salt d'aigua i el canal 
que l'alimenta, ja esqueixat del riu, que permet 
gaudir d'un entorn singular d'indubtable 
valor paisatgístic, i valorar i entendre l'enginy 
hidràulic que generava la força motriu de la 
fàbrica.

 Aquesta intervenció es connecta amb la 
remodelació del pati del museu existent amb 
l'objectiu de potenciar un major nombre 
d'activitats gràcies a petites actuacions 
puntuals que el dinatmitzen, convertint-lo 
en l'espai obert de suport, però també en 
un espai autònom d'esdeveniments en les 
èpoques de bonança climàtica, ampliant el 
seu potencial al llarg de totes les estacions.

 L'Ametlla de Merola. Adequació de 
l'Escenografia urbana. 
 En aquesta ocasió, la realitat de la 
colònia, habitada, industrialment operativa i 
urbanament activa, lligada a un sistema d'horts 
de producció per a l'autoconsum, suggereix 
la recerca de solucions que incentivin 
o catalitzin en major grau les capacitats 
existents al voltant d'un esdeveniment 
significatiu, Els Pastorets, una activitat teatral 
molt arrelada a la colònia, vinculada al Nadal. 
Això ha permès, amb gran esforç per part de 

la població i de l'administració local, que es 
consolidi al llarg del temps una infraestructura 
teatral, però que es troba infrautilitzada, ja 
que pràcticament el seu ús es concentra en 
el període nadalenc. No obstant això, aquest 
procés de millora continuada de les instal· 
lacions d'aquest equipament, ha incorporat, a 
més, certa flexibilitat d'ús i muntatge. 

 Des del projecte desenvolupat pels joves 
arquitectes i estudiants s'ha treballat en la 
possibilitat, com passa en altres llocs amb 
similar atenció i dedicació a una activitat 
escènica, de transformar i habilitar els espais 
públics circumdants i significatius de la 
colònia en llocs de suport, segons diferents 
formats d'espectacle. Aquests formats 
complementen el  propi teatre existent o com 
un escenari alternatiu de propostes de teatre 
urbà i de carrer. En definitiva, es tracta d'una 
temptativa d'ampliar el calendari operatiu 
d'aquesta infraestructura i de suggerir altres 
possibilitats d'ús en les diferents èpoques, 
sense oblidar el mar d'horts proper i els 
seus cicles productius com l'alè d'altres 
esdeveniments. Conseqüentment aquesta 
transformació urbana no oblida la posada 
en valor de les connexions de l'espai públic 
urbà amb l'horta del voltant que completa el 
meandre fluvial.

 Itinerari per les tres Colònies
 L'aportació d'aquest equip ha treballat de 
forma complementària i coordinada sobre 
les tres intervencions realitzades, introduint 
la connectivitat de totes elles a través de la 
Via Blava en el tram entre Puig-Reig i Navàs. 
No hem d’oblidar que la Via Blava ja disposa 
d'un concepte global de traçat que s'està 
desenvolupant per fases, i que recorrerà gran 

part de la llera del Llobregat, permetent un 
coneixement de tots els seus paisatges (Veure 
proposta d'Enric Batlle).

 Aquesta proposta no es limita a la recerca 
del traçat, sinó que estudia una sèrie de 
paràmetres i activitats que deriven en una 
proposta integral dels recorreguts i de les 
activitats compatibles i recomanables en cada 
punt singular i en cada lloc de connexió. Amb 
aquest criteri es defineixen aquestes opcions 
disponibles i s'instrumenten els equipaments 
i suports que possibilitin el desenvolupament 
de les activitats, les connexions entre les 
colònies i els seus recorreguts interns. 

 D'aquesta forma la Via Blava integra 
les visites i les connexions a les colònies de 
forma natural en els seus continguts, enllaçant 
visites patrimonials amb la percepció del 
paisatge fluvial i l'excepcional naturalesa 
del riu Llobregat. Passejar, ciclar, observar, 
descansar, berenar, conèixer, aprendre, 
connectar, vertebrar són algunes de les 
activitats previstes en el projecte dibuixat.

 Finalment, convé ressaltar que en totes les 
intervencions ha predominat una voluntat 
de proposar projectes ajustats a la part 
econòmicament viable, treballant amb la 
matèria existent en el lloc, reduint o equilibrant 
les transformacions topogràfiques, reciclant 
no només les restes de construccions 
existents, sinó també els llocs dibuixats per 
l'ús i l'estada.
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 Aquest projecte es desenvolupa a la conca 
del riu Llobregat, entre els nuclis urbans de 
Navàs i Puig-reig. L'objectiu és enllaçar aquestes 
poblacions amb les colònies industrials presents 
entre totes dues, les colònies de Cal Pons, 
Colònia Vidal, l'Ametlla de Merola, Cal Marçal 
i Cal Riera. El treball es desenvolupa en tres 
fases, començant per l'observació del paisatge, 
continuant amb l'estudi de les connexions 
físiques i conceptuals dels seus elements, i 
finalitzant amb propostes concretes de millora 
les quals s’ha analitzat prèviament.

 A l'observar el curs del riu Llobregat al seu 
pas pel Berguedà, s'aprecia que dibuixa i genera 
una topografia fluvial característica, conformant 
un paisatge natural variat i ric en flora i fauna. 
Aquest curs fluvial primigeni es va veure 
modificat per l'home durant el desenvolupament 
industrial dels segles xix i xx, que utilitzarà la 
força del riu per generar energia. La posició dels 
assentaments, en forma de colònies, dependrà 
del pendent del riu que marca el salt aconseguit 
al construir les preses, generant així un ritme 
seqüencial entre elles. Podem resumir que el 
paisatge antropitzat és el resultat d'una altíssima 
integració de les condicions naturals originals i 
les intervencions humanes posteriors.

 Les connexions presents en aquest territori 
són múltiples i tenen diferents lectures, però 
n'hi ha dos tipus principals: la humana i la física. 
Per una banda, la humana connexió entre la 
població i el seu passat, la seva història. De l'altra, 
la física, es basa en infraestructures de diferent 
escala i impacte. Actualment, aquest territori es 
troba travessat per l'autopista E-9, una connexió 
ràpida que no s'articula amb l'escala treballada. 
Propostes com la Via Blava del Llobregat 
poden solucionar aquesta situació al generar 

recorreguts tous amb una major vinculació 
a l'entorn, funcionant tant a nivell territorial 
com local. El primer pas per desenvolupar 
el projecte és realitzar el recorregut seguint 
els camins existents. S'aprecien deficiències 
i el trànsit amb bicicleta és difícil. Elements 
industrials –xemeneies, fàbriques i preses– 
enllacen visualment el recorregut, convertint-se 
en fites. Zones humides de vegetació exuberant 
se succeeixen a zones boscoses i de sembrat 
generant un paisatge visual, sonor i olfactiu molt 
divers.

 Al llarg dels tretze quilòmetres de camí, el 
paisatge i les colònies tenen una història comuna 
que es podria entendre a través del recorregut. 
La millora de les connexions físiques del 
territori redundarà en una millor comprensió 
tant del seu ús actual, com de la identificació del 
seu passat.

 Aquesta anàlisi ens ha portat a proposar 
un recorregut marcat pel ritme imposat per 
les fites, que revaloritzi el genius loci del lloc. 
Primer es plantegen un seguit d'accions per 
al condicionament dels camins existents com 
la protecció dels desnivells, la modificació del 
traçat i eliminació d'escales per convertir-lo en 
una ruta ciclable, i la unificació de la senyalització 
al llarg del recorregut. Aquestes accions han de 
posar en valor la natura i patrimoni existents, 
potenciant un acostament al riu i una millor 
interacció amb les colònies. Finalment, es 
proposa afegir elements que complementin 
les funcions d'aquest recorregut com la creació 
de zones de descans i miradors, la instal· lació 
d'elements d'informació, i la generació d'usos 
complementaris al recorregut, com zones de 
bany i esportives.
 

ITINERARI PER LES TRES COLÒNIES
PASSEIG CICLABLE ENTRE NAVÀS I PUIG-REIG 

PEL PATRIMONI DEL LLOBREGAT
Autors: Alba de Miguel Martínez / Hernan Lleida Ruiz / Bernat Bastardas Llabot

GIRANT EL CAP
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Conca fluvial a través del territori
EL LLOBREGAT

Àmbit d’estudi

Cal Pons

Cal Marçal

L'Ametlla 
de Merola

Cal Vidal

Cal Riera
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Entre els dos poblaments trobem una presencia d’elements naturals i patrimonials associats al riu Llobregat
DE PUIG-REIG A NAVàS
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El ritme continu dels salts d’aigua projecta una imatge consistent de la disposició 
de les colònies al territori. La llera del riu acompanya en la seva variabilitat al 
paisatge circumdant. Els usos industrials aprofiten els moments amb major 
desnivell. La orografia pauta la implantació de les colònies sobre el territori. El 
salt d’aigua necessari per fer córrer la turbina és el condicionant essencial.

Conca fluvial a través del territori
PAISATGE fLUVIAL

Les colònies en seccióSalt d’alçada al llarg del riu



Cal Riera L'Ametlla de Merola
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Entre Puig-reig i Navàs trobem una presencia d’elements naturals i patrimonials associats al riu Llobregat
PAISATGE INDUSTRIAL
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INTERVENCIÓ
Recuperació del patrimoni industrial

GIRANT EL CAP
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Proposta
CONNECTANT VIDES

ITINERARI PER LES TRES COLÒNIES



 | 39 GIRANT EL CAP

Vía Blava
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 La Via Blava és un ambiciós 
projecte de recuperació i connexió 
dels llits del Llobregat i els seus 
afluents, l'Anoia i el Cardener. 

 Al llarg de més de 300 km 
transitables, ja sigui a peu, bicicleta 
o a cavall, s'establiran recorreguts 
d'interès paisatgístic i patrimonial, 
com en el cas d'una quinzena de 
colònies tèxtils.
 
 Alguns dels seus trams ja 
pertanyen a la xarxa de camins 
de llarg recorregut (els GR), altres 
actuaran com noves connexions 
sostenibles entre nuclis i poblacions 
que fins ara depenien d'altres 
infraestructures.
 
 Aquesta xarxa pretén ser un 
motor d'atracció a les comarques 
interiors de Catalunya.



01 Cal Pons 02 Passeig fluvial 03 Cal Marçal

06 Passeig entre conreus 07 Cal Riera 08 Banys
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RECORREGUT
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SEQüÈNCIA DE fITES

ITINERARI PER LES TRES COLÒNIES
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Passeig fluvial sonor

Passeig fluvial olfactiu

GIRANT EL CAP
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APROXImACIó INTEGRAL DE mILLORA DE LA VIA

P
ui
g
-r
ei
g

N
av
às

ITINERARI PER LES TRES COLÒNIES



 | 45 FENT CAMÍ

CONDICIONAR

POSAR EN VALOR

AFEGIR

Ruta ciclable Protegir els desnivells Senyalització de la ruta

Nous usosMuseïtzació recorregut amb elements 
informatius

Miradors i zones de descans

Interacció amb el riu Interacció amb les colòniesVisions sobre la natura i el 
patrimoni

Recull d’intervencions per adequar i posar en valor l’itinerari
ACCIONS DE mILLORA I REVALORITzACIó
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Actualment alguns corriols formen part del traçat 
de la Via Blava. El camí s’interromp tot sovint. 

Proposem adequar la totalitat del recorregut al pas de ciclistes, cosa que permetrà el turisme cultural i l’oci dels veïns i activarà i vertebrarà el territori. 
Al mateix temps replantejar el recorregut per evitar elements no paisatgístics com la depuradora.

 1 RECONDICIONAR: RUTA CICLABLE
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Proposem protegir amb baranes o variar el traçat dels punts on la ruta discorre tangent a caigudes que aporten inseguretat.
1 RECONDICIONAR: PROTEGIR ELS DESNIVELLS

Caiguda no protegida tangencial al recorregut.



 | 49 FENT CAMÍ



50 | ITINERARI PER LES TRES COLÒNIES

Proposem generar un sistema de senyalística específic de la Vía Blava que faciliti i agilitzi el seu seguiment. Es reforçarà a les cruïlles per agilitzar el moviment en bicicleta.
1 RECONDICIONAR: SISTEmA DE SENyALíSTICA UNITARI

Senyalització improvisada i no unitària al llarg del 
recorregut. La via comparteix traçat amb un GR.



 | 51 FENT CAMÍ



52 | ITINERARI PER LES TRES COLÒNIES

Per reforçar moments i visions claus del recorregut, posant en valor la diversitat de paisatges que recorre, proposem sanejar i netejar la vegetació existent en punts claus de la via.
2 POSAR EN VALOR: VISIONS SOBRE LA NATURA I EL PATRImONI

S’han identificat tres situacions a destacar, el riu 
Llobregat, el patrimoni cultural i la vegetació autòctona.
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Proposem modificar el traçat per generar majors punts d’intersecció amb el Llobregat, integrant-lo més en el recorregut.   
Aquesta actuació permet duplicar certs trams de la Via Blava que passaria a transitar simultàniament en les dues lleres del riu.

Passera per vianants sobre el Llobregat a l’alçada 
de Cal Marçal.

2 POSAR EN VALOR: INTERACCIó AmB EL RIU
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Cal Marçal integrat com a part del recorregut de 
la Via Blava. 

Proposem senyalitzar correctament i adequar els corriols d’accés que parteixen de la Via Blava cap a les colònies industrials.
2 POSAR EN VALOR: CONNEXIó AmB LES COLÒNIES INDUSTRIALS
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Proposem adequar zones de descans, aprofitant moments d’especial bellesa o rellevància històrica al llarg del recorregut.
3 AfEGIR: mIRADORS I zONES DE DESCANS

El cami transita tangencial al meandre del riu generant 
visions fantàstiques de la vegetació de llera. 
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Proposem aportar un seguit d’elements informatius que acompanyin el visionat del patrimoni aportant informació d’interès cultural als passejants. Els elements es dissenyen prenent com 
a punt de partida i inspiració el patrimoni industrial. Proposem incloure al recorregut museístic de Cal Vidal fins la llera oposada del riu per on discorre la Via Blava.

3 AfEGIR: ELEmENTS INfORmATIUS DELS ELEmENTS PATRImONIALS I NATURALS

Església de Cal Ponç i salt d’aigua de Can 
Vidal
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Afegint noves activitats que dotin de contingut lúdic el recorregut es pot incrementar la força d’atracció de visitants locals i turístics.
3 AfEGIR: NOUS USOS

Platja de còdols vora Cal Riera
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Angel Solanellas

REFLEXIÓ
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 El primer dels treballs que es mostren en aquesta publicació no és ben 
bé el projecte que es demanava o potser, millor dit, no és la resposta que un 
s’esperava trobar a les demandes precises que donaren sortida a la intensa 
setmana que ens va aplegar al voltant de les colònies tèxtils del Llobregat.
No obstant, un cop repassant la publicació, l’aproximació de l’Alba, el 
Bernat i l’Hernan és fa més rellevant encara, i és la necessitat el que els 
va portar a mode d’itinerari a allunyar la mirada de treball que se’ls oferia 
i desgranar al llarg de la setmana la realitat social, econòmica i cultural 
que varen representar, i potser poden representar encara, les colònies 
industrials del Llobregat. 

 A través d’una caminada ens van desvelar un paisatge on el riu, tant 
com a element de natura com a recurs, era l’element unificador de tantes 
capes. Però també unifica noves oportunitats i nous criteris per a definir 
les relacions entre el que entenem ara com a paisatge i les possibilitats que 
ofereixen les infraestructures existents i l’arquitectura d’un cert passat.

 D’una forma tan senzilla com fer-nos Girar el cap mentre els 
acompanyàvem, el tres membres del grup van fer-nos mirar el que ja hi 
ha, posant de manifest el que no es percep en una sola ullada, apartant 
alguna branca i enfilant un passeig per tal d’escenificar i donar una nova 
forma a les relacions socials de les persones que habiten al voltant d’aquest 
medi. Esperem que el qui els segueixi aquest cop, a través d’aquestes 
pàgines, trobi el mateix delit de les fulles verdes i la fressa de l’aigua de les 
passejades d’estiu, però també sigui capaç de percebre la radicalitat de la 
proposta només enfocant la mirada.



66 | PAISATGE I ARQUITECTURA INDUSTRIAL REHABITADA: LES COLÒNIES TÈXTILS DEL LLOBREGAT

 La Colònia industrial Cal Pons té una 
disposició única. A diferència d'altres 
allotjaments associats a la indústria del riu 
Llobregat, que es disgreguen en el territori, 
aquesta colònia disposa els seus diferents 
usos, consolidats al voltant de la llera del riu.

 Podem destacar, tant per la seva 
arquitectura com per la seva disposició, la 
casa de l'amo, l'església, la fàbrica i el bloc 
d'habitatges destinat als treballadors. Aquest 
últim edifici és força característic, ja que 
recollia a tots els treballadors de la fàbrica 
tèxtil de Puig reig en un únic edifici. Un bloc 
de dimensions fabrils (200 x 16 metres en 
planta) que s'alinea amb el riu a la cota de la 
indústria. Una mica més amunt en el vessant, 
apareixen les arquitectures que representen 
rangs socials més alts: la casa de l'amo, la del 
director de la fàbrica, i l'església.

 En l'actualitat, el bloc d'habitatges ha 
perdut part dels seus ocupants i el conjunt 
arquitectònic de la fàbrica es troba en desús. 
Tot i que la regió de Puig-reig es consolidés 
urbanísticament en relació al paisatge i a 
l'ús de la fàbrica, existeixen, a dia d'avui, 
molts espais que es troben amenaçats per 
l'avanç de les noves urbanitzacions de xalets 
properes amb vials desmesurats.

 A causa de la situació i els problemes 
vigents en aquest territori, es proposa 
revitalitzar l'entorn de Cal Pons a més de 
reflexionar sobre les possibles ocupacions i 
nous usos. El projecte busca la cohesió entre 
el poble i el seu patrimoni arquitectònic a 
través d'operacions puntuals que facilitin les 
connexions viàries i de vianants d'acostament 
a aquest bloc d'habitatges tan interessant. Es 

proposa un auditori a l'aire lliure orientat 
a la visual del conjunt fabril i la posada 
en valor d'itineraris al voltant d'aquestes 
arquitectures, amb especial atenció a la Via 
Blava, que travessa el projecte. A la cota alta, 
que relaciona Puig-reig amb la colònia, es 
planteja l'estacionament de vehicles en una 
nova línia d'arbrat.

 L'auditori es situa en una esplanada 
entre l'habitatge i la indústria, en un entorn 
paisatgístic de gran valor, aprofitant la 
condició que aquest ofereix com frons scaenae. 
S'excava una graderia i es deixa l'espai lliure 
per permetre un ús variat en qualsevol 
època de l'any. L'orientació dels balcons 
dels habitatges cap a aquest lloc dinamitza 
les opcions escenogràfiques del projecte. La 
situació s'aprofita d'un sector de l'edifici, que 
es troba desocupat, per obrir la seva planta 
baixa al públic i ocupar el soterrani com a 
magatzem del teatre a l'aire lliure. Aquesta 
porció de l'edifici garantirà l’accessibilitat 
entre la cota de carrer i la zona alta de la 
colònia, on s'aparca el cotxe, a través d'una 
passarel·   la com les existents a la fàbrica. 
A la resta de plantes que queden lliures 
entre l'auditori i la passarel· la, es proposen 
diferents opcions d'allotjament per atendre 
diversos sectors de la població.

 La intenció final del projecte és la de 
posar en valor aquest patrimoni industrial 
des de la perspectiva de la recuperació de l'ús 
i de l'allotjament disponible.

Autors: Rocío Lopez Berenguer / Javier Pleguezuelos / Gemma Ramon / Víctor Xaubet
AUDITORI A L’AIRE LLIURE I APARCAMENT

COLÒNIA PONS 

LA DANSA 
DEL LLOBREGAT
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COLÒNIES DEL LLOBREGAT
Àmbit d’estudi i identificació de Cal Pons, Cal Vidal i L’Ametlla de Merola.
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La colònia tèxtil a la vora del riu Llobregat.

CONTEXT GENERAL  | 69 



Circulació rodada

Circulació a peu

Via Blava

Bosc

Autovia

Parada autobús
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EmPLAçAmENT
El municipi de Puig-reig i la colònia Pons.

Fluxes

Oportunitats

Circulacions

Programa anual d’activitats.  
Àrea d'ocupació i recorreguts 
actuals de les activitats més 
destacades de Cal Pons.

Localització d’espais amb 
potencial per allotjar la proposta.
Nous espais amb interès 
per acollir els nous usos que 
revitalitzin aquest entorn. 

Connexions existents a l’espai 
de proposta. Noves relacions 
a partir de la implantació de 
les propostes en els espais 
d'oportunitats.



La configuració de la colònia tèxtil a la vora del riu Llobregat.
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[Academic use only] 

Casa de 
l’amo

Fàbrica

Església

Habitatge dels tr
eballadors
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L'esglèsia. La casa de l’amo.

Bloc d’habitatges dels obrers de la colònia, en el passat.La fàbrica tèxtil de la colònia.

ESTAT ACTUAL
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INTERVENCIÓ
Recuperació del patrimoni industrial

LA DANSA DEL LLOBREGAT
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OPORTUNITATS

1

2

1. Ocupació de la terrassa / plataforma del riu Llobregat.
2. Adequació de l’espai contigu a la façana posterior de l'esglèsia. 

COLÒNIA PONS
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PROPOSTA

 Es pretén revitalitzar el territori de Puig-reig a través de l'estudi i reflexió sobre 
el nou ús que es proposa: la implantació d'un teatre a l'aire lliure (1). Aquesta 
actuació es porta a terme amb l'interès de consolidar i dotar de qualitat l'activitat 
musical que ja es desenvolupa en aquesta població.

 Es recupera l'espai obsolet al costat de la façana del bloc residencial que mira al 
riu. D'aquesta manera aquest lloc es converteix en una gran plataforma sobre el riu 
Llobregat, en connexió amb la Via Blava, que recollirà les futures activitats musicals-
teatrals que es podran dur a terme a l'aire lliure. Aquesta infraestructura s'apropia 
de la bellesa natural orogràfica de l'entorn com a fons escenogràfic amb la intenció de 
mantenir una relació d'osmosi amb el context.

 A causa del creixement desmesurat de les noves urbanitzacions properes, es 
tracen unes directrius per recuperar els espais obsolets. Amb aquesta intenció es 
renaturalitza la façana posterior de l'església (2). Al dotar de qualitat aquest 
espai sorgeixen noves circulacions. Per poder gestionar la relació entre les noves 
construccions, els nous vials i el patrimoni de Cal Pons es dissenya una estratègia 
d'aparcament (3), amb possibilitat de ser ampliats si hagués necessitat en un futur.
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INTERVENCIó
Planta coberta. Espai escènic i aparcament

COLÒNIA PONS
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1
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3
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ESTAT ACTUAL 
Vista principal de projecte.

COLÒNIA PONS
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ESPAI ESCÈNIC
Proposta

LA DANSA DEL LLOBREGAT
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INTERVENCIó
Ocupació de la planta soterrani per a l’ús de suport de l’espai escènic.
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Circulacions

Façana Sud - Assentament de l’espai escènic 

Secció territorial

Accessibilitat a la plataforma 
del riu. Nous recorreguts que 
sorgeixen després de l'ocupació 
de les vivendes abandonades en 
el bloc residencial.
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Nova connexió accesible

Recuperació dels habitatges en procés d'abandonament
Teatre a l'aire lliure

COLÒNIA PONS

NOVES COmUNICACIONS
Volumetria i programa
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Estudi de rehabilitació d'habitatge

PROGRAMA

[Academic use only] 

Habitatge                         

Serveis                      

Via blava

LA DANSA DEL LLOBREGAT



 Adequant-nos a les característiques del terreny, el teatre a l'aire lliure es construeix 
a través de la seva pròpia excavació. A causa de l'orografia rocosa, s'excava la gran 
plataforma, aconseguint així enfonsar-se en el terreny al mateix temps que les restes 
de l'excavació (blocs de roca) constitueixen els murs i graderies de teatre.
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Estratègia excavació/construcció
ESPAI ESCÈNIC
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Assentament de l’espai escènic.
fAçANA SUD
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 A través de la renaturalització es recuperen els espais que actualment es troben 
obsolets i abandonats. L'espai contigu a la façana de l'església es transforma en un nou 
punt de reunió, dotat de vegetació i amb possibilitat d'albergar activitats. La disposició 
de nous arbres, que generen ombra, l'eliminació dels paviments existents i la substitució 
per paviments permeables permeten una relació més amable amb la natura.

Estratègia re-naturalizació
ESPAI DE RELACIÓ
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Adequació de l’espai públic actualment desocupat. 
RE-NATURALITzACIó
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L'oportunitat
NOVA CONCEPCIÓ

 Per recuperar i revitalitzar l'entorn de la colònia Pons, es reflexiona sobre les 
oportunitats que poden albergar els llocs que es troben en emergència, obsolescència. 
Entendre el territori com un tot, destacant els seus valors patrimonials i la seva relació 
amb el paisatge és clau per poder-hi intervenir. Amb la proposta desenvolupada, Cal 
Pons recuperarà la seva identitat i caràcter, mantenint el seu patrimoni històric viu.
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Visió global, de conjunt
INTERVENCIÒ

LA DANSA DEL LLOBREGAT



MATRIU INDUSTRIAL
Elements
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TEXTURES

VEGETACIÓ

IDENTITAT

PATRIMONI

ACTIVITAT
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Marcel Prats

REFLEXIÓ
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 L’antiga colònia de Cal Pons se situa en un terreny amb gran desnivell 
entre el riu Llobregat i la població de Puig-reig. Els edificis del conjunt 
s’organitzen en dues cotes molt diferenciades, seguint la lògica de la 
pendent. Per una banda, situada a la distància idònia per fer funcionar 
la turbina impulsada pel riu, se situa la fàbrica. Al seu costat, els antics 
habitatges dels treballadors es disposen en un edifici longitudinal que es 
prolonga més de 200 m, seguint la direcció del riu. A la cota superior, molt més 
connectada amb Puig-reig s’ubiquen la casa de l’amo i l’església, els centres de 
control i autoritat, unides per un gran parc, el Bosquet de Cal Pons.

 A partir de l’anàlisi dels fluxos principals de circulacions de la zona 
i els punts més crítics, s’elabora la proposta. “La Dansa del Llobregat” 
es presenta com un treball de millora de la condicions urbanes i de la 
connectivitat entre les cotes inferiors, més vinculades al riu i les cotes 
superiors, molt més lligades amb la població.

 Per tal de regenerar l’espai urbà de les cotes més baixes, es proposa crear 
un pol d’atracció que generi noves dinàmiques socials al barri. Així, es 
planteja la creació d’un espai auditori a l’aire lliure, un equipament públic 
de rellevància molt vinculat a la cultura musical del municipi.

 Aprofitant les condicionants favorables del lloc, l’auditori se situa al 
davant de l’edifici residencial. Un espai lliure dels sorolls urbans, de grans 
dimensions i de magnífiques vistes sobre la ribera. Aquest queda recollit 
per la façana sud de grans obertures arcades, que recorden a les llotges 
d’un teatre i per un gran tall rocós que acompanya el meandre del riu 
Llobregat. Aquest equipament, a part de dotar a la població de Puig-reig 

de nous serveis, esdevé un germen per revitalitzar la zona i millorar la 
seva connectivitat, fent-la més accessible i atractiva tant als habitants de la 
colònia com als visitants.

 L’auditori es complementa amb la urbanització d’una zona arbrada 
situada a la cota superior que serveix d’aparcament durant els dies 
d’audicions i que esdevé part i continuïtat del parc del Bosquet de Cal Pons. 
Aquesta zona es connecta amb els habitatges mitjançant una passarel· la 
on s’hi instal· la un ascensor públic que permet salvar la diferència de cota 
entre el parc, el carrer inferior i l’auditori.

LA DANSA DEL LLOBREGAT
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Autors: Pedro J. Gómez Carvajal / Maximiliano Monsalvo / Mercè Mullerat i Marimon / Mario Sánchez Samos

ITINERARIS ENTRE EL 
PATRIMONI INDUSTRIAL DEL LLOBREGAT

CAL VIDAL

TEIXINT  Cal Vidal és la colònia situada al punt 
intermedi de l'àmbit de treball, la porció 
de territori fluvial recollit entre Cal Pons i 
l'Ametlla de Merola. El museu de la Colònia 
Vidal, situat en l'eix central d'aquesta, 
demana una intervenció en dues escales 
que aconsegueixi connectar el patrimoni 
industrial amb la futura Via Blava, i que 
promogui al seu torn una regeneració social 
del lloc.

 A escala territorial, la colònia es troba 
enclaustrada entre la C-16 i el riu Llobregat, 
impedint, al costat de l'escarpada orografia, 
que la via Blava pugui travessar-la de forma 
natural. La intervenció es planteja, per tant, 
com un procés invers: si la via no pot arribar 
al museu, que el museu s'estengui cap a la via, 
fent partíceps tots els elements industrials i 
naturals que recomponen, anys després, la 
visió contemporània de la colònia en el seu 
descens des del punt més alt fins al mateix 
riu Llobregat.

 Es tracta d'un recorregut didàctic d'anada 
i tornada, amb diverses possibilitats de rutes 
que mostrin diferents elements del paisatge. La 
intervenció proposa recondicionar els camins 
ja existents (o creats a posteriori pels visitants 
que s'aventuren pel bosc) que no presenten 
les condicions suficients per a la càrrega que 
la via tindria, acompanyat d'algunes millores 
d'accessibilitat com la col· locació estratègica 
d'un ascensor a la torre abandonada de la 
turbina. L'aigua, com a element fundacional 
de la colònia, té una forta importància en el 
recorregut.

 Aquest potencial increment de visitants a 
la colònia compromet la seva configuració 

urbanística actual. El gran nombre 
d'escolars que visiten anualment el museu 
genera conflicte amb l'augment de vehicles, 
tant privats com autocars, que comportaria 
la via Blava. Per això es planteja un nou 
aparcament a l'entrada que permeti convertir 
la colònia en un punt rodat intermedi de la 
Via Blava, així com peatonalitzar l'interior de 
la colònia i enriquir els seus espais.

 La segona escala de treball abasta la 
intervenció en el cor de la colònia, únic edifici 
en actiu i que alberga els usos de museu, 
restaurant i teatre. Al pati, el potencial és 
palpable, és a més el punt de trobada social i 
esportiu dels pocs habitants de la colònia i el 
lloc d'esbarjo dels seus petits visitants.

 La intervenció estableix tres nivells –
accessibilitat, vegetació, ombra– que, 
mitjançant un pressupost mínim i una 
materialitat intrínseca de la colònia, tornin 
al lloc la vitalitat que tenia quan era el pati 
de l'escola de la colònia. Es tracta de barres 
d'acer corrugat teixides mitjançant corda de 
fil de llana que resolen les diferències d'altura 
i l'escassetat d'ombra de l'espai.

 S'han estudiat les activitats existents i les 
passades, i s'ha instal· lat una infraestructura 
que permeti superposar noves activitats 
com espectacles, cinema a l'aire lliure, 
representacions teatrals, àpats a la terrassa, 
jocs al pati, activitats esportives, accés a 
espais de reunió a l'interior del museu ... De 
manera que aquest element es converteixi en 
un focus que insufli activitat a tota la colònia 
i li torni a aquesta la seva funció social, 
històrica i cultural.
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Paisatge i territori que envolta Cal Vidal.
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Situació i configuració de la colònia-museu.
EmPLAçAmENT

CAL VIDAL

Morfologia de la Colònia de Cal Vidal Proposta d’itinerari paisagístic
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Fotografia aèria de la Colònia de Cal Vidal.
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mIRADOR A LA fàBRICA
Intervenció en la ruta per a incorporar un mirador.

CAL VIDAL

1. Camí a la fàbrica. Visió de la 
fàbrica a mesura que ens anem 
endinsant al bosc.

2. Entrada a la colònia. Visió de 
la Colònia des del principal punt 
d’accès.

3. Museu de la colònia de Cal 
Vidal. Visió del museu des de la 
via principal.

4. Safareig. Punt d’interès en el 
recorregut. 
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mIRADOR A LA VIA BLAVA
Intervenció en la via per a crear un mirador cap a la Colònia.

CAL VIDAL

1. Camí cap a la Via Blava. 
Visió del conjunt des del camí 
que connecta el Llobregat amb 
la Via Blava.

2. Presa de la colònia. Visió de 
la presa en la seva totalitat. 

3. Pont sobre l’escorrentia. 
Pont de pas direcció cap a la 
fàbrica i a la presa. 

4. La indústria de Cal Vidal. 
Visió de la indústria des de la 
Via Blava. 

5. Canal i turbina. Connexió 
del recorregut entre la indústria 
i la presa mitjançant un accés 
vertical i seguint la via del canal. 

6. Punt d’entrada a la indústria. 
Visió des de l’entrada a la 
indústria.
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Intervenció per a crear una ruta circular.
RUTA CIRCULAR A LA INDúSTRIA

CAL VIDAL
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INTERVENCIÓ
Recuperació del patrimoni industrial

TEIXINT
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Detecció de les dues actuacions.
OPORTUNITATS

CAL VIDAL

2

1
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Emplaçament del pati del museu (2) i del futur aparcament (1).

1.

2.
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Estat actual.
AXONOmETRIA EXTERIOR DEL mUSEU

CAL VIDAL
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FrontóGrades

TEIXINT

Materialitat dels paviments i tancaments verticals.
ESTAT ACTUAL DEL PATI
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Anàlisi de les ombres generades cada dues hores en cada estació. Detecció de les àrees amb més impacte lumínic durant el transcurs de l’any.
ESTUDI DE LES zONES AmB OmBRA DURANT L’ANy

Tardor

Primavera Hivern

Estiu
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Detecció de la zona més exposada a la radiació solar.
SíNTESI DE LA zONA AmB méS ImPACTE LUmíNIC ANUAL
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Nova zona arbrada i  extracció d’alguns punts de paviment per a plantar vegetació.

Nova zona arbrada i  extracció d’alguns punts de paviment per a plantar vegetació.

Implantació de pèrgola lleugera i intervenció en la paret de la façana posterior.

1. Proposta d’adequació de la zona existent en punts estratègics

2. Proposta d’adequació d’accessos

3. Proposta de implementació d’espai amb ombra

CAL VIDAL

Volumetria amb les noves intervencions en els espais d’oportunitat.
PROPOSTA D’INTERVENCIó
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Planta de la proposta de l’intervenció al pati.
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Comparació secció actual amb la proposada.
SECCIó LONGITUDINAL

Secció estat actual

Secció proposta intervenció

CAL VIDAL
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Secció estat actual

Secció proposta intervenció

TEIXINT

Comparació secció actual amb la proposada.
SECCIó TRANSVERSAL
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PROPOSTA DE VEGETACIó
Detall dels elements de paisatge i el tipus de vegetació.

CAL VIDAL

Pista esportiva i jardí amb diferents nivells.

Relació d’usos interior - exterior: ús actual de l’espai de reunió.

Lavanda
Farigola
Camamilla Groga
Romaní
Leymus arenarius

Sinergia dels espais amb jocs

Sinergia dels espais amb el teatre
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Actes musicals. Conservació de la funció del frontó, activitat actual de l’espai. Restauració, terrassa.

Ombra de la pèrgola com a lloc estratègic de reunió. Representacions teatrals. Cinema a la fresca.

Esdeveniments exteriors Activitats esportives Sinergia dels espais amb vegetació

Sinergia dels espais de reunió a l’exterior Esdeveniments exteriors Esdeveniments exteriors
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PROPOSTA
Materialitat i morfologia de l’espai i el paviment.

Fotografia de les grades existents Procés intervenció

CAL VIDAL
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Proposta de la intervenció

TEIXINT
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PROPOSTA
Materialitat i morfologia de l’espai.

CAL VIDAL

Proposta nova activitat
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Proposta de la pista de frontó



MATRIU INDUSTRIAL
Elements

122 | CAL VIDAL



TOPOGRAFIA

MATERIALITAT

AIGUA

PATRIMONI 

FUNCIONALITAT
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Marcel Prats

REFLEXIÓ
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 La Colònia Vidal no es troba vinculada directament a cap nucli urbà. 
La seva autonomia  respecte les poblacions veïnes la configuren com a 
model arquetípic de les colònies industrials. Aquesta singularitat l’ha 
convertit, en l’actualitat, en un museu per a la difusió i coneixement de 
la Revolució Industrial on s’hi desenvolupen diverses activitats culturals i 
visites educatives.

 “Teixint Cal Vidal” treballa a dues escales molt diferents. Per una banda, 
l’escala territorial més lligada al patrimoni i a la pròpia història industrial 
del complex. Per una altra, a escala molt més petita, es concreta al detall per 
resoldre i millorar els espais vinculats a les visites.

 Es planteja redissenyar l’itinerari de la visita a la colònia, reconeixent 
cada una de les parts que l’integren, des de les diferents construccions 
del conjunt fins arribar al riu. A través del recorregut s’intenta transmetre 
la relació del paisatge fluvial de les lleres del Llobregat amb el paisatge 
industrial, relació indissoluble sense la qual seria impossible l’aparició de les 
colònies. Així, aquesta ruta esdevé una narració paisatgística i antropològica 
per la colònia que permet entendre’n el seu funcionament i vincular-lo 
amb el lloc on es troba, percebent el riu com el motor i connector del 
desenvolupament industrial.

 Al llarg del camí es plantegen petites intervencions paisatgístiques que 
ajuden a ressaltar aquesta idea, afavorint relacions visuals i connexions per 
a vianants que permetin visitar les diferents parts de la colònia, dotant al 
visitant d’una visió global del funcionament tècnic i social del conjunt.
Per una altra banda, la intervenció a petita escala busca millorar el 

funcionament pràctic de la colònia-museu. S’ubica l’aparcament dels 
visitants de forma tangencial a la colònia, consolidant el recorregut per a 
vianants en tot el recinte alliberant-lo de tot trànsit rodat.

 També s’actua en el pati del museu on, a través de l’estudi dels usos, 
l’accessibilitat i de l’assolellament, es determina instal· lar-hi un gran element 
d’ombra i retirar el paviment de forma puntual, millorant les condicions de 
l’espai per tal de millorar el confort i maximitzar la flexibilitat d’ús. Entre 
les diferents activitats s’hi contemplen la pràctica d’activitats esportives, 
culturals i lúdiques. 

TEIXINT
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 L'Ametlla de Merola és la tercera colònia 
tèxtil que s'aborda en aquest estudi. Situada 
més al sud que les anteriors colònies, deu el 
seu nom d’"ametlla" a la forma originada pel 
territori al pas del riu Llobregat a l'oest.

 Aquesta mateixa condició, acompanyada 
d'una topologia molt homogènia, permet 
que gaudeixi d'un territori en el qual es 
puguin exercir labors de cultiu. És per això 
que s'observa que pràcticament la meitat de 
la colònia pertany als horts, tenint aquesta 
una estructura interna creada segons el 
pas de sèquies i camins. L'arquitectura 
tèxtil s'assenta al lloc de manera racional 
i ordenada, que origina l'espai públic 
mitjançant el ple i el buit, alhora que crea un 
clar límit entre l'agrícola i l'industrial.

 El que més caracteritza a aquesta colònia 
és l'actuació teatral d' Els Pastorets durant 
les celebracions de Nadal, en què l'Ametlla 
de Merola acull més del triple de la seva 
població. És per això que el teatre disposa 
d'un sistema mòbil de butaques, que pot 
ampliar o reduir segons l'aforament. Aquesta 
actuació es desenvolupa en la intersecció 
entre la zona residencial, la zona agrícola i 
la zona fabril.

 Es requereix a nivell d'intervenció una 
millora de l'accés al teatre, ja que l'existent 
presenta complicacions a l'hora d'evacuar 
i, d'aquest manera, aprofitar per donar-li 
major visibilitat. Per això, es va pensar en la 
possibilitat de vincular l'edifici amb la plaça 
lateral de l'església, la qual estava destinada a 
aparcaments. Per això, des de la proposta, es 
pretén utilitzar aquest espai públic com una 
avantsala oberta al teatre, creant un espai 

de transició entre l'interior i l'exterior de la 
mateixa. A més, s'intervé al vestíbul existent 
per deixar-lo més obert i fluid, per poder 
comunicar-se amb l'accés sud, que funciona 
de manera secundària.

 Per donar més visibilitat a aquest teatre 
a través del seu accés es genera una fita, 
mitjançant una estructura metàl· lica que 
pugui donar la possibilitat de canviar de 
posició a la plaça, per així respondre a les 
necessitats d'accés a el teatre, o com a sala 
de llums en el cas que es donin actuacions 
a l'exterior.

 La plaça, que actua com a avantsala 
oberta, té com a objectiu dignificar aquest 
espai que, alhora, també s'obre cap a la zona 
d'horts. Aquesta es configura amb les traces 
de l'estructura hídrica d'aquesta zona agrària, 
creant així una crida a la valorització d'aquest 
sector tan important de la colònia, buscant 
una intersecció entre l'agrícola i l'espai urbà. 
La plaça serà dotada d'espais d'ombra per 
fer-ne un lloc més adequat per al seu gaudi 
i ús teatral.

 Aquestes petites intervencions en zones 
tan concretes de la colònia, volen posar de 
manifest un sistema que valori l'activitat 
cultural principal de la mateixa: el teatre. 
Així es crea la possibilitat de que qualsevol 
espai urbà de l'Ametlla de Merola pugui ser 
un escenari teatral.

L'AmETLLA DE mEROLA

Autors: Miguel Ángel Hernández / Jorge Muñoz / Xavier Raya

LA SALA OBERTA

ADEQUACIÓ DE L’ ESCENOGRAFÍA URBANA
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Situació territorial de la colònia Ametlla de Merola.
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EmPLAçAmENT
Vista aeria vol america anys cinquanta.

L'AMETLLA DE MEROLA
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EmPLAçAmENT
Vista aeria 2018
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Axonometría estat actual.

L'AMETLLA DE MEROLA
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EQUIPAmIENTS

ADEQUACIÓ A L’ESPAI PÚBLIC

Perspectiva fugada de la plaça.
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SEQüÈNCIA D’ESPAIS PúBLICS
Zona Residencial.

L'AMETLLA DE MEROLA

04_
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XVXXX

Plaça.
SEQüÈNCIA D’ESPAIS PúBLICS

ADEQUACIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
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Teatre.
SEQüÈNCIA D’ESPAIS PúBLICS

L'AMETLLA DE MEROLA
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Detall estructura grada mòbil.
SEQüÈNCIA D’ESPAIS PúBLICS

ADEQUACIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
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Intervencions.
LA PLAçA

L'AMETLLA DE MEROLA

Nou vestíbul del teatre

Prolongació de la direcció de les sèquies
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INTERVENCIÓ
Recuperació del patrimoni industrial

LA SALA OBERTA
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Possible intervenció futura.
COLONITzACIó D’ESPAIS

L'AMETLLA DE MEROLA

ESTRATÈGIA D’OCUPACIÓ

1. Àrea principal d'extensió del 
teatre a l'aire lliure.

2. Extensió i eliminació de 
barreres a la plaça.

3. Disposició de l'element 
ombra que recull tota l'activitat 
de la plaça.
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Planta i secció de projecte d'adequació escenogràfica.

Teatre a l’aire lliure, la plaça Teatre a l’espai definit actualment. Nou accés

1 2 3
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INTERVENCIó
Nova entrada al Teatre.

L'AMETLLA DE MEROLA
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Adequació plaça.

LA SALA OBERTA
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LA PLAçA
Estat actual.

L'AMETLLA DE MEROLA
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Intervenció.
LA PLAçA
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L’ombra a la plaça.
INTERVENCIó

L'AMETLLA DE MEROLA
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Nous usos de l’espai públic.

LA SALA OBERTA
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LA PLAçA
Estat actual.
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 Intervenció amb ombra.
LA PLAçA
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EL TEATRE
Nou accés al teatre de la Colònia.

1
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1 2 3 4

ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÒ

1. Problemàtica actual d'accesos al 
teatre. Entrada difusa.

2. Potenciar i marcar l'accés al 
teatre. La fita de la plaça.

3. Aquesta nova intervenció recull 
i adequa els espais del teatre.

4. L'activitat dintre del teatre.

LA SALA OBERTA

Intervenció amb ombra.
LA PLAçA
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EL TEATRE
Estat actual.
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El nou accés.
EL TEATRE
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MATRIU INDUSTRIAL
Elements
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AIGUA

TÈCNICA

MATERIALITAT

LÍMIT

ENTORN
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 L’Ametlla de Merola és l’únic dels tres casos d’estudi on la vida de la 
colònia segueix activa, mantenint l’equilibri amb una estructura residencial, 
industrial i agrícola adaptada als nous temps.

 Situada en un meandre del riu Llobregat, l’estructura de la població 
queda clarament definida en tres parts. A la part nord, una trama de carrers 
i places pacificades defineixen el nucli residencial, al sud s’ubica la part 
industrial amb les fàbriques tèxtils i a l’est, més vinculats al riu, els horts.

 En la intersecció d’aquesta estructura d’usos se situa el centre neuràlgic 
de la població vinculat a un bar, una església i un teatre. Al llarg dels anys el 
teatre de L’Ametlla de Merola s’ha convertit en un lloc emblemàtic gràcies 
a la seva interpretació de Els Pastorets que compta amb una llarga tradició. 
Degut a la gran afluència de públic, el teatre ha fet un gran esforç per 
actualitzar la seva infraestructura, adquirint un nou sistema de graderies 
modulables. Tot i així, l’accessibilitat a la sala del teatre no ha quedat resolta. 

 “La sala oberta” proposa una actuació quirúrgica que permet solucionar 
aquesta problemàtica d’accessibilitat a la vegada que obre i estén el teatre 
cap a l’exterior, dotant l’espai públic contigu d’un nou significat. Així 
es milloren les seves condicions urbanes, la seva relació amb el poble i 
s'ofereix una nova mirada sobre el paisatge de les hortes. El nou accés 
esdevé un element rellevant en aquest espai que permet dotar-lo de nous 
usos i fins i tot permetre que es transformi en una sala de teatre a l’aire 
lliure. La intervenció també planteja equipar l’espai públic amb un sistema 
de tendals que permeten modular les condicions climàtiques i generar 
diferents ambients segons les activitats que s’hi desenvolupin.

 En definitiva, es reconverteix una plaça i un equipament mal articulats en 
un nucli de centralitat vinculat a la gent, a la cultura i al paisatge, guanyant 
així una un nou espai de convivència entre el poble, la indústria i les hortes. 

LA SALA OBERTA
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Ramón Sanabria, presidente de AxA
Entre la agresión y el olvido: 

el caso de las colonias industriales

 Arquitectes per l’Arquitectura, en 
colaboración con la Diputació de Barcelona, 
realiza anualmente un seminario dirigido a 
jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura 
con la intención de proponer respuestas a 
problemas vinculados con el territorio. Estos 
Seminarios se realizan con la voluntad de aportar 
soluciones a casos concretos planteados por las 
Administraciones, y que después de una semana 
intensa de trabajo, puedan aportar conclusiones 
a estas situaciones reales. 

 En la presente edición –la quinta– se han 
llevado a cabo propuestas sobre tres casos 
concretos en las colonias industriales de Puig-
reig, en el Berguedà.

 Las colonias industriales del Llobregat han 
sido objeto de multitud de estudios y trabajos, 
basados en muchos casos en la recuperación 
morfológica de su carácter industrial, la 
rehabilitación y el servicio de sus viviendas y 
edificios públicos, así como la recuperación 
paisajística de su entorno. 

 La Via Blava, proyecto desarrollado por la 
Diputació de Barcelona, constituirá, sin duda, 
una aportación decisiva en el vínculo ambiental 
de todas las colonias, poniendo en valor el 
enorme potencial paisajístico del lugar. Esta vía 

permanencia, entre diferentes maneras de 
interpretar y comprender. 

 Se trata de reflexiones en torno a estas 
arquitecturas industriales llenas de calidad y que 
se encuentran, desgraciadamente como parte 
del patrimonio arquitectónico de nuestro país, 
entre la agresión y el olvido. 

Estanislau Roca
Vicerrector de Infraestructura y Arquitectura

Universidad Politécnica de Cataluña

 En nombre de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, agradezco a Arquitectes per 
l’Arquitectura el hacernos partícipes de la 
publicación que tenéis en vuestras manos.

 Les felicito por su valiosa actividad cultural 
para mantener vivo el interés y el amor por la 
arquitectura y el paisaje, para lo que organizan 
muchas actividades, entre las que, año tras año, 
hay un seminario concebido como extensión 
universitaria. Estos disponen de un profesorado 
excelente y estudiantes y jóvenes profesionales 
que reflexionan sobre temas a menudo 
desatendidos u olvidados de nuestra cultura, 
vinculados al territorio y que son clave para 
entender una parte de la historia y la identidad 
de nuestro país.

 Esta publicación recoge escritos y trabajos 
sobre el paisaje cultural de las colonias textiles 

del Llobregat. Comunidades que tienen un 
referente excepcional en New Lanark (Escocia), 
donde se estableció un conjunto de fábricas de 
algodón que aprovechaban la energía hidráulica 
del río Clyde y residencias para los obreros, 
que Robert Owen convirtió en un símbolo del 
socialismo utópico y que hoy es Patrimonio de 
la Humanidad y atractivo cultural/turístico.

 En Catalunya, con las colonias textiles 
también se sembró la semilla de una tradición 
y una forma de vida y trabajo en contacto 
con la naturaleza como alternativa a la ciudad 
industrial.

 Estas colonias se convierten casi siempre 
en piezas muy bien establecidas y constituyen 
un patrimonio arquitectónico único, con un 
sistema constructivo sencillo y de medidas 
generosas que hacen posible su reutilización 
con cierta facilidad, lo que se evidencia en las 
propuestas que se presentan en esta publicación. 
Parece como si se pretendiera reivindicar la 
teoría freudiana de volver al pasado para poder 
entender mejor el futuro y proyectarlo con este 
patrimonio recuperado como hito cultural para 
reconstruir el territorio.

 Estoy seguro de que este trabajo servirá 
para mejorar la docencia y la investigación, y 
esperamos seguir colaborando en las próximas 
ediciones, lo que nos honra y representa un 
importante activo que nos ayuda a mejorar.

ha estado presente en todos los planteamientos 
del seminario, una especie de cordón umbilical 
que ligará los nuevos espacios públicos de les 
tres colonias objeto de nuestro estudio. 

 En el primer caso –Cal Pons–, se trata de 
resolver un espacio donde instalar un pequeño 
auditorio al aire libre. Un espacio multifuncional 
para todo tipo de eventos artísticos y que 
valorando la trayectoria del municipio, incorpore 
la música como protagonista del proyecto. 

 En el segundo caso –Colònia Vidal–, se 
quiere destacar el valor cultural de la colonia, 
integrándola en la Via Blava, mejorando 
el espacio de acogida de los visitantes y 
recuperando un espacio como centro de 
interpretación de los diferentes ejemplos de este 
tipo de arquitectura industrial en Europa. 

 En el último caso –L'Ametlla de Merola–, 
se ha querido acondicionar y mejorar el actual 
equipamiento teatral, centro cultural de la 
colonia, y vincularlo también al trazado de la 
Via Blava, creando un espacio multifuncional, 
expositivo y teatral. 

 Así pues, tenemos tres piezas de carácter 
público, en tres situaciones diferentes. 
Lugares de encuentro e intercambio, ligados 
por el río, con especial atención a los valores 
industriales, arquitectónicos y paisajísticos de 
este territorio tan especial. Una nueva reflexión 
entre lo nuevo y lo viejo, entre el camino y la 

VI. ANEXO
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Pere Joan Ravetllat Mira
Unos edificios donde todo es posible

 Mi intervención en la inauguración 
del seminario en el Berguedà ha querido 
exponer el trabajo que recopila un conjunto 
de intervenciones en edificios industriales 
históricos, construidos en Catalunya durante el 
período que va desde la segunda mitad del s. xix 
hasta principios del xx destinados inicialmente 
a la producción textil. Esta elección de objetivo 
de trabajo no es casual, sino que responde al 
período en que tuvo lugar una excepcional 
expansión de este tipo de actividad en Catalunya 
y que, de hecho, asentó las bases del futuro 
industrial del país. Una situación que explica 
muchas de las características y similitudes de 
los edificios considerados. 

 Un mismo uso y unos medios similares de 
construcción son  los hechos que generaron 
una tipología de edificios fácilmente 
reconocibles y con unas características comunes 
que, hoy en día, los hacen especialmente 
atractivos y arquitectónicamente valorados. 
Su potente imagen y volumetría, la rítmica 
composición de sus fachadas, la magnitud y 
nitidez de sus espacios interiores, la singularidad 
de las técnicas constructivas aplicadas, justifican 
ahora la consideración de valor patrimonial que 
a muchos de ellos se les asigna. 

 Ha sido remarcable su capacidad para 
adaptarse a otros usos, en muchos casos 

 Unos edificios, en definitiva, que se 
caracterizan por la claridad geométrica de 
sus volúmenes, por el rigor de sus sistemas 
constructivos basados en la regularidad, 
por el uso de unos materiales adecuados 
que han perdurado a lo largo del tiempo, y 
todo ello acompañado de unas dimensiones 
generosamente acertadas. Características, 
todas ellas, que probablemente sustentan la 
flexibilidad y capacidad de adaptación que 
hemos querido destacar de unos edificios 
donde todo es posible. 

Antoni Ramon
Las colonias industriales. Utopía y heterotopía

 Las colonias industriales me son cercanas. Las 
cenizas de mi padre, que era de Esparreguera, 
descansan al lado de la ermita del Puig con vistas 
a la colonia Sedó. Familiares míos trabajaron 
y vivieron allí. A lo largo de mis estudios en 
la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 
les colonias fueron un tema de trabajo en 
asignaturas de urbanística y de historia. 

 Cuando estaba en tercero, en la asignatura 
de Estética, el catedrático se marchó justo al 
empezar el curso –ya no recuerdo dónde, 
ni porqué– y nos dejó con tres substitutos. 
Uno era un entonces joven profesor, Josep 
Quetglas, que en una especie de seminario 
al que me apunté nos propuso la lectura 
de una conferencia que Michel Foucault 

como equipamientos públicos, superando su 
condición de objeto funcionalmente obsoleto. 

 En cualquier caso, observando el conjunto 
de las intervenciones realizadas, descubrimos 
estrategias de modificación del edificio inicial 
que están presentes con mayor o menor 
intensidad en cada caso, pero que se reiteran 
con suficiente claridad como para poderlas 
enumerar y utilizarlas de base de análisis de lo 
que han estado estas intervenciones. 

 Nos referimos concretamente a cuatro 
aspectos substanciales:

 -Las modificaciones de la volumetría inicial del 
edificio a raíz de la intervención. Modificaciones 
que a veces conllevan la adecuación y mejora del 
espacio exterior anexo a los edificios. 

 -Las diferentes opciones de disposición de 
los nuevos accesos verticales y los pasos de 
instalaciones. Su ubicación y su organización 
es especialmente determinante en el 
funcionamiento del edificio. 

 -Los tratamientos y adaptaciones de las 
aberturas de les fachadas originales a múltiples 
situaciones y requerimientos de programes 
diversos. 

 -Las operaciones que se han llevado a cabo 
en la obra de los elementos estructurales de 
techos y cubiertas de las grandes naves. 

había pronunciado en el Centre d’études 
architecturales de París el 14 de marzo de 1967 
con el título Espaces autres, Utopies et hétérotopies. 
El concepto de heterotopía, que Foucault ya 
había enunciado en el prefacio de Las palabras y 
las cosas el año 1966, es especialmente sugeridor 
por captar la fuerza del mundo creado por las 
colonias industriales. 

 “Aquellos lugares reales, lugares efectivos [...]
que son una especie de contraemplazamientos, 
de utopías efectivamente realizadas en las 
cuales los emplazamientos reales, todos los 
demás emplazamientos reales que se pueden 
encontrar en el interior de la cultura, están a 
un mismo tiempo representados, contestados 
e invertidos; espacios que están fuera de 
todos los lugares, aunque sin embargo 
efectivamente localizables. Estos lugares, 
puesto que son absolutamente otros que todos 
los emplazamientos que reflejan y de los que 
hablan, los llamaré, por oposición a las utopías, 
las heterotopías” (Foucault [1967]1978, 5). 

 Teniendo presente este concepto nos 
fijaremos en la propuesta de uno de los 
llamados socialistas utópicos: una heterotopía 
si se hubiese llegado a construir. En el 
Manifiesto del partido comunista, Karl Marx 
y Friedrich Engels sitúan la ideología y la 
experiencia de aquellos pensadores y activistas 
en el interno de la trayectoria marcada por el 
análisis materialista de la historia:
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referiré, aunque la realización de New Lanark 
de Robert Owen seria un referente más cercano 
a las colonias industriales de Catalunya. 

Charles Fourier nació en Besançon, la ciudad 
del Franche-Comté en la que, en el Siglo 
de las Luces, Claude-Nicolas Ledoux había 
proyectado el Teatro, y cerca, en Arcs-et-Senans, 
las Salinas de Chaux. A Fourier, “soñador 
sublime” según Stendhal, André Breton le 
dedicó la “Oda a Charles Fourier” y Antonin 
Artaud escribió: “Tu todo en pie entre los 
grandes visionarios. Que creíste dar al traste con 
la rutina y la desgracia. Fourier se ha burlado 
pero no habrá más remedio que catar un día u 
otro tu medicina”.

 Contrario a la violencia y a favor de la 
armonía y la felicidad, Fourier cree que el 
entorno influye sobre el individuo y, por tanto, 
que la arquitectura engendra el orden social. 
Buscando traducir un texto en arquitectura, se 
manifiesta en contra de la arbitrariedad en las 
construcciones y del cuadrado: “monotonía 
perfecta... que causa desorden en las 
relaciones”.

 Su falansterio debía acoger 1200 personas 
de diferente condición, sexo, talento, 
fortuna, edad, inclinaciones. El complejo 
arquitectónico, con apartamentos, según la 
riqueza de sus residentes [sic], tendría, según 
explica el autor, entre 5000 y 6000 ventanas. 

 Y alrededor del edificio principal habría 
salas de reuniones, salas de baile y comedores, 
escuelas, un museo, un teatro, un observatorio, 
almacenes y talleres. Y la bolsa para el comercio 
del placer, la finalidad última de su utopía. No 

deja de tener interés el papel que Fourier da a 
las galerías cubiertas, como lugar de encuentro. 

 Tal vez, los edificios à redent o las Unités 
d’Habitation de Le Corbusier podrían ser 
una materialización del falansterio, aunque el 
dibujo que hizo Fourier tiene más bien como 
referente el Palacio de Versalles. Como escribió 
Marx en El 18 de Brumario de Louis Bonaparte: 
la tradición de todas les generaciones muertas 
oprime como una pesadilla el cerebro de los 
vivos.

Carles Vico
Paisajes de Colonia

 Pasados 40 años desde la crisis de las 
industrias tradicionales de la comarca, el 
Berguedà se encuentra en un punto clave 
frente al futuro del gran legado patrimonial 
que posee. Los edificios y elementos 
estructurales de las colonias industriales del 
Llobregat, especialmente aquellos que no han 
recibido un correcto mantenimiento, entran en 
una fase severa de degradación. Por tanto la 
administración pública, la propiedad privada 
y la misma sociedad, estamos legitimados y 
con la obligación de intervenir y preservar los 
valores sociales, históricos y arquitectónicos 
que le son propios. 

 El paisaje es fruto de la simbiosis entre 
lo natural y los elementos resultantes de la 
intervención humana. El río, infraestructuras 
viarias, cultivos, construcciones forman parte 
del paisaje y la manera como se insertan en 
el territorio puede potenciar o desmerecer el 
valor de todo el conjunto. 

“En lugar de la acción social tienen que poner 
la acción de su propio ingenio; en lugar de las 
condiciones históricas de la emancipación, 
condiciones fantásticas; en lugar de la 
organización gradual del proletariado en clase, 
una organización de la sociedad inventada por 
ellos. La futura historia del mundo se reduce 
para ellos a la propaganda y ejecución práctica 
de sus planes sociales [...] Repudian por eso 
toda acción política, y, en particular, toda 
acción revolucionaria; se proponen alcanzar su 
objetivo por medios pacíficos, intentando abrir 
caminos al nuevo evangelio social valiéndose de 
la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños 
experimentos, que, naturalmente, fracasan 
siempre...”

Podían haber fracasado, sí, pero de todas maneras, 
se debería de valorar el rol que jugaron:

“[...]Más estas obras socialistas y comunistas 
encierran también elementos críticos. Atacan 
todas las bases de la sociedad existente [...] Sus 
tesis positivas referentes a la sociedad futura, 
tales como la supresión del contraste entre la 
ciudad y el campo, la abolición de la familia, 
de la ganancia privada y del trabajo asalariado, 
la proclamación de la armonía social y la 
transformación del Estado en una simple 
administración de la producción; todas estas 
tesis no hacen sino enunciar la eliminación del 
antagonismo de clase” .

Entre las propuestas para construir un mundo 
justo, digno y feliz de Claude-Henri de Saint-
Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858), 
Étienne Cabet (1788-1856), o Charles Fourier 
(1772-1837), la de este último contiene la más 
precisa concreción arquitectónica, y a ella me 

 Estamos ante una oportunidad de reflexión, 
quizá una de las últimas que el territorio nos 
ofrece, para rectificar el futuro de la red de 
colonias industriales de la comarca, una de 
las mayores concentraciones de colonias 
del mundo. Desde hace ya algún tiempo se 
está trabajando para alinear los esfuerzos, 
consensuar estrategias y tejer sinergias entre 
todos los actores. Esto nos permitirà, en un 
futuro suficientemente cercano, detener la 
degradación de los edificios, dar funcionalidad 
a los espacios públicos, satisfacer las 
necesidades de servicios de la población y hacer 
de las colonias una pieza clave del desarrollo 
económico y turístico de la comarca. 

 Para conseguir esta transformación y 
hacer que el engranaje siga funcionando 
de manera autónoma y sostenible, no es 
suficiente con mantener en pie los edificios y 
ordenar los espacios públicos. La clave pasa 
por encontrarles una funcionalidad adecuada 
para la sociedad de nuestros días, y todo ello 
no se puede hacer si no es con la participación 
y la corresponsabilidad de todos, incluida 
obviamente la ciudadanía. 

 En este contexto, iniciativas como el quinto 
Seminario ‘Arquitectura i Territori’ aportan 
una nueva mirada sobre el territorio que 
enriquece este proceso de reflexión en el cual 
se encuentra inmerso y deviene una buena 
aportación que bien seguro contribuirá a 
obtener los objetivos expuestos. 

 En mi ponencia en el marco de este 
Seminario, he querido poner el foco en el 
paisaje, en sus valores, los impactos y el cuidado 
necesario para afrontar una intervención 
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sobre elementos tan excepcionales de 
nuestro imaginario colectivo, como forma de 
aproximar a la realidad territorial a los técnicos 
que durante estos días han trabajado en 
proyectos aplicables a las colonias. 

Enric Batlle
Merging City and Nature

 El sistema de las infraestructuras verdes de 
nuestro territorio no es una suma de zonas 
aisladas, sino que es un sistema de redes que 
se superponen deliberadamente para permitir 
que los diversos flujos –ecológicos, urbanos 
y territoriales–, fluyan. La red de los mosaicos 
agroforestales y la red de los drenajes del territorio 
conforman la denominada matriz ecológica, 
un conjunto de espacios que requieren de una 
red social que permita su utilización por parte 
de nuestros ciudadanos. Tres redes, pues, 
–verde, azul y social– que se interrelacionan 
constantemente entre sí y estructuran los 
sistemas de espacios públicos de cada una de las 
poblaciones del territorio del Llobregat.

 Catalunya Metrópolis 
 Ya hace tiempo que nuestras metrópolis 
han superado la idea de ciudad compacta y se 
han dispersado sobre territorios muy diversos 
en los que las infraestructuras de movilidad 
rápida han borrado y maltratado los elementos 
geográficos primigenios como podría ser el 
caso del río Llobregat. 

 Pero bajo las infraestructuras todavía 
perviven los elementos geográficos, que 
podemos recuperar como parte activa del 
sistema de espacios libres de nuestro territorio. 

recuperación medioambiental, desde las 
operaciones territoriales a las intervenciones 
de carácter local. Desde la escala ecológica, 
la propuesta tiene por objetivo principal la 
recuperación ambiental del río. Desde la escala 
territorial se realizan las actuaciones necesarias 
para mejorar la conectividad a lo largo de las 
dos orillas del río, y desde la escala local se 
resuelve la accesibilidad desde los municipios 
que bordean el río con el objetivo de potenciar 
el uso social del conjunto.

Rosa Serra
Colonias industriales

 La colonia industrial se caracteriza por la 
construcción de un pueblo obrero al lado de 
una fábrica, que utiliza la energía hidráulica de 
un río como fuerza motriz, un modelo que 
se desarrolló en la Europa industrial desde 
finales del s. xviii. Pero en ninguna parte 
como en Catalunya se encuentra la densidad 
de colonias industriales, con cerca de ciento 
cincuenta años de existencia, y de todo 
tipo. Las colonias industriales, entendidas 
como núcleos de población productivos 
situados en zonas rurales, son uno de los 
fenómenos más característico del proceso 
de industrialización de Catalunya, tanto por 
el modelo empresarial y social que desarrolló 
como porqué se ha convertido en uno de 
los rasgos más singulares del paisaje de les 
cuencas fluviales del Ter y del Llobregat. De la 
mano de las colonias, estas comarcas dejaron 
de ser espacios rurales y se industrializaron 
y urbanizaron. Las colonias textiles son las 
más importantes en número y también las 
más conocidas y estudiadas, las que definen 
el modelo. 

Si las redes de infraestructuras abastecen el 
territorio y dibujan la movilidad rápida, los 
elementos geográficos como el Llobregat 
contribuyen a la mejora de la sostenibilidad 
desde su condición de espacios naturales, 
pueden constituir un nuevo sistema de espacios 
libres públicos y pueden ayudar a dibujar la tan 
necesaria movilidad lenta.

 Los espacios fluviales tienen grandes 
posibilidades de recuperación si somos capaces 
de cambiar los procedimientos habituales 
de ocupación del territorio. Su intrínseca 
continuidad y su propio vigor los convierte 
en elementos que pueden asumir el papel de 
esqueleto estructural que en el urbanismo 
tradicional correspondía a los espacios urbanos 
como la calle o la plaza. 

 Los ríos son muy agradecidos. Con 
relativamente pocos medios se puede conseguir 
mucho. Se pueden hacer visibles unas 
continuidades que antes estaban escondidas 
o cortadas, podemos volver a percibir el 
movimiento de unas aguas a las que, hasta ahora, 
dábamos la espalda, gozar de la biodiversidad 
del conjunto, incluso nos podemos imaginar 
que conseguiremos restaurar unos recorridos 
antes inimaginables que nos permitirán llegar 
desde su nacimiento hasta la playa, facilitando 
la conexión sin interrupciones entre todos sus 
municipios en bicicleta o a pie. 

 Escala Ecológica – Escala Territorial – Escala Local 
 Los proyectos de paisaje se han de 
desarrollar a diferentes escalas y desde diversas 
disciplinas, desde las valoraciones ecológicas 
globales hasta las pequeñas acciones de 

 En el valle del Llobregat se concentran 
los ejemplares más destacados desde el 
punto de vista arquitectónico y urbanístico, 
y también los más complejos en cuanto a 
sistema productivo. Como las del valle del 
Ter y de los ríos secundarios, cerca de un 
centenar de documentadas se construyeron 
en espacios rurales, lejos de los pequeños 
núcleos urbanos que podían proporcionar 
suministros y servicios; por esta razón, los 
propietarios organizaron todo aquello que 
entonces se necesitaba para trabajar y vivir, 
y ser autónomos al máximo. Gracias a los 
equipos de albañiles, carpinteros y sobretodo 
cerrajeros, la deseada autosuficiencia fue una 
realidad; el taller de cerrajería y su almacén 
eran la clave que hacía funcionar la fábrica y 
que garantizaba la constante modernización y 
adaptación técnica. 

 A pesar de que las colonias se concentran 
especialmente al norte de los valles, el 
fenómeno de las colonias industriales va de 
norte a sur, siguiendo el curso del río. En el 
caso del Llobregat, por ejemplo, las podemos 
encontrar a pocos kilómetros del nacimiento 
del río, como es el caso del complejo industrial 
del Clot del Moro, que comprendía, además 
de la fábrica de cemento y sus instalaciones 
complementarias, la estación del tren, la casa 
de los directivos con su zona deportiva y el 
chalet del propietario. Llobregat abajo, de 
manera continua, el rosario de colonias, hasta 
el Bajo Llobregat, con la Sedó y la Güell 
como grande ejemplos, llega hasta el mismo 
delta, donde se construyeron dos grandes 
colonias agrícolas, la Casanova y la Ricarda, 
en el Prat de Llobregat.
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Llobregat que pervive en su relevancia a pesar 
de haber cambiado de registro. 

 Porque, si a mediados del xix el caudal del 
río, sin ser muy abundante, se encontraba en 
la razón de origen de la actividad industrial 
de la comarca, y en particular de los telares 
de su industria textil, siglo y medio más tarde 
el río sigue estando en el origen, no sólo de 
la actividad turística del Berguedà, sino de un 
modelo sostenible y alternativo de movilidad 
territorial. 

 Ha sido por esta incidencia capital, también 
en la arquitectura de su paisaje, que el diseño de 
los caminos del agua, acotado entre Puig-reig 
y Navàs, ha terminado siendo el cuarto caso 
de estudio integral que ligaba linealmente los 
otros tres, más que no el epílogo independiente 
de cada uno de ellos. 

 No creo estropear la sorpresa si adelanto 
desde estas líneas que los proyectos del 
Seminario satisfacieron algo más que lo que 
proponían sus respectivos programas. 

 - En la colonia de Cal Pons se activó un 
espacio actualmente residual e inexplorado, 
como lugar para situar el auditorio al aire libre, 
que probablemente alterará la mirada sobre el 
sistema de acceso de peatones y rodado del 
conjunto de la colonia. 

Jordi Ros
VISITAR + HABITAR

 No me extenderé en los motivos que 
animaron a escoger las colonias industriales del 
Llobregat como tema central de este quinto 
Seminario de Arquitectura i Territori, ni en el 
programa de les colonias textiles seleccionadas. 
Ramon Sanabria ya lo ha explicado amplia y 
detalladamente en el prólogo que inicia esta 
publicación. En gran medida, reproduce los 
mismos argumentos que han llevado a escoger 
los temas de las cuatro ediciones anteriores: 
Arquitecturas y paisajes relevantes de nuestro 
territorio que reclaman preservación inminente 
antes de que sea demasiado tarde. 

 De las dieciséis colonias textiles del 
Berguedà seleccionamos tres casos de estudio: 
Cal Pons, Cal Vidal y la L'Ametlla de Merola. 
Lo consideramos suficiente para representar la 
diversidad tipológica del conjunto. Teniendo 
en cuenta la escala y la complejidad espacial 
de cada una de ellas, el Seminario se hubiera 
podido concentrar incluso en una sola. Pero 
creemos que tres han permitido establecer 
comparaciones entre ellas que han enriquecido 
la reflexión y acción, específicas y de conjunto, 
del Seminario. 

 El programa a desarrollar sobre cada una de 
ellas ha sido básicamente el que han decidido 
sus actuales responsables: 

 -En la Colonia Vidal, asumida la imposibilidad 
de acercarse físicamente a la Via Blava, se invirtió 
el vector propuesto en el encargo, museizando 
un recorrido que, iniciado a partir de su patio 
transformado, recuperaba la conexión inicial 
con la fábrica y extendía la colonia hasta el río. 

 - En la L'Ametlla de Merola, se amplió el 
modesto encargo propuesto de accesibilidad 
al equipamiento, a través del espacio exterior 
adyacente, extendiéndolo a la totalidad de los 
espacios urbanos de la colonia que, de esta 
forma, se convierte toda ella en espacio escénico. 

 Al fin y al cabo, un conjunto de estrategias 
sobre equipamientos culturales que deberían 
servir, no tan sólo para seducir más visitantes, 
sino para nutrir el futuro de las colonias del 
Llobregat con más habitantes, ocupando un 
patrimonio arquitectónico que nunca se debería 
haber vaciado.

Antonio Cayuelas
Estrategias

 Un primer hilo conductor de estos 
seminarios reside en la convicción de que 
arquitectura, territorio y paisaje se abordan 
conjuntamente y de forma integrada en las 
intervenciones que se plantean, donde la 
interrelación entre lo construido y lo natural 
permiten generar los espacios adecuados 
y sostenibles para el desarrollo de las 

 - En la colonia de Cal Pons, teniendo en 
cuenta su tradición musical, se nos propuso 
proyectar un auditorio al aire libre, así como la 
incorporación de aparcamientos en superficie 
que resolviese la alta afluencia puntual debida, 
principalmente, a la programación de esas 
actividades. 

 - En la Colonia Vidal, actualmente 
gestionada por una fundación que lleva su 
nombre, se proponía resolver la ampliación 
de su oferta museística existente, tanto en su 
entorno exterior más cercano como en las 
propias construcciones existentes.

 - En la colonia de la L'Ametlla de Merola, 
de los pocos conjuntos donde todavía se 
mantiene la ocupación de las viviendas, se 
propuso resolver la accesibilidad del teatro 
existente así como extender la actividad teatral 
al espacio exterior adyacente. 

 En pocas palabras, todos los casos se 
refieren a equipamentos –Auditorio, Museo y 
Teatro– y optaron, a modo de espejo, a una 
réplica exterior de su actividad. 

 Por encima de estas demandas especificas, 
una de común: la mejora de la conectividad 
paisajística con el río Llobregat, actualmente 
recogida en el Plan Director de la Via Blava. 
Demanda especialmente reclamada desde la 
Colonia Vidal, de les pocas situadas en la otra 
orilla de los trazados de la Via Blava de un río 

Casos de esTudio
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actividades humanas. Sugerimos, como 
proceso de trabajo, que la arquitectura como 
disciplina participe proponiendo desde esta 
perspectiva abierta e interdisciplinar, y en 
consecuencia abordamos los proyectos con la 
participación y colaboración de profesionales 
de otras disciplinas que contribuyan a obtener 
la perspectiva adecuada y la capacidad 
propositiva pertinente en unas realidades tan 
complejas como las que afrontamos. 

 Habitamos una geografía repleta de 
lugares y construcciones con una dilatada 
y densa historia que acumula un extenso 
patrimonio, mobiliario e inmobiliario, y que 
como sociedad debemos conocer, valorar 
y proteger.  Si obviamos toda esa herencia 
arquitectónica, territorial y paisajística de 
primer nivel, la monumental, cuya defensa y 
puesta en valor no suscita ninguna duda, existe 
un grupo de segundo orden, mucho más 
numeroso que el anterior, que presenta otros 
valores patrimoniales, y que, de forma general, 
constituyen arquitecturas e infraestructuras 
potentes, cuyos valores también emergen 
de la que fue su aportación al orden social 
y productivo, y que están vinculados a la 
memoria y la cultura de lugares y de contextos 
específicos. Estas construcciones en muchas 
ocasiones han quedado obsoletas, suscitando 
el abandono en la mayoría de los casos.  Desde 
esta visión surge una idea común que subyace 
en el origen de estas propuestas dibujadas, 
la necesidad de rehabitar y reutilizar el 

origen industrial y los paisajes fluviales que 
los circundan, comprobamos que aportan 
una segunda cualidad, la de mejorar el reparto 
poblacional y animar e incentivar la actividad 
de las pequeñas poblaciones, una vía adecuada 
para recuperar la descentralización territorial.

 Hay un nexo común a todas las propuestas 
que aquí se presentan que consiste en la 
búsqueda de una opción de nueva actividad 
que genere oportunidades de revitalizar las 
colonias y sus áreas de influencia. También se 
proponen ideas que contribuyan a incentivar 
otras iniciativas ya implantadas, dándoles 
continuidad, expandiendo y ampliando 
sus posibilidades o poniendo en valor sus 
cualidades. 

 Otra mejora que se propone de forma 
global en todas las iniciativas planificadas 
es el estudio y activación de recorridos 
que permitan reconocer y disfrutar la 
combinación de los paisajes industriales y 
fluviales que caracterizan el ámbito de trabajo 
propuesto. No se plantean como meros 
trazados de conexión, sino como conjuntos 
de conexiones visuales, plataformas de 
descanso, enlaces entre paisajes cambiantes y 
lugares de diversas prácticas deportivas. Todo 
ello sin olvidar que todas estas iniciativas 
acaban generando nuevas oportunidades de 
desarrollo económico. 

patrimonio, proponiendo nuevos programas 
de uso como mejor vía de proporcionarle un 
futuro posible. Como bien sugiere Pere Joan 
Ravetllat en el título de su texto en este libro, 
son unos edificios donde todo es posible. 

 Debemos plantearnos que la sostenibilidad 
de nuestro territorio habitado debe incentivar 
la recuperación y reutilización de edificios en 
desuso aportándoles una nueva oportunidad 
a través de procesos de rehabitación que 
los pongan en valor. Esta debería ser una 
iniciativa preferible a seguir construyendo de 
forma desmedida. Todo ello sería además, 
mucho más operativo si estuviera sostenido 
por normativas urbanísticas muchos más 
flexibles, pero ese es otro debate más 
complejo, que no tiene cabida aquí.  

 En esta ocasión, el quinto Seminario se 
acercará a una área muy concreta de ese vasto 
patrimonio antes explicitado, la arquitectura 
industrial de producción textil vinculada a 
la fuerza motriz de los saltos de agua de la 
cuenca del río Llobregat. En concreto, a las 
colonias residenciales que se construían junto 
a las fábricas para alojar a los trabajadores y 
facilitar su proximidad a estas fábricas textiles 
apartadas de los núcleos urbanos existentes 
o con deficiencia de viviendas para esa nueva 
población. 

 Recuperando las ideas que animan estas 
estrategias de renovar espacios edificados de 

Colonia Pons
Teatro al aire libre y aparcamiento.

 En este caso la estrategia actúa de forma 
complementaria a las actuaciones ya sucedidas 
de recuperar algunos edificios o parte de ellos. Se 
propone activar las áreas abiertas y desocupadas 
con nuevos programas de servicios colectivos. 
En la explanada lineal existente junto a la 
colonia, una magnifica terraza sobre el río, 
se plantea un sencillo espacio escénico para 
actuaciones de pequeño formato. Esta idea se 
complementa aprovechando la circunstancia 
de que un tramo del edificio residencial 
permanezca sin rehabitarse, esta circunstancia 
permite habilitarlo con una solución mixta 
público privada. De un lado, el edificio aloja 
un nuevo núcleo de comunicación vertical 
que, auxiliado por una pasarela sobre la calle, 
permite conectar de forma accesible el nivel de 
la iglesia, el de la calle Orient y el del espacio 
escénico. 

 En la parte alta de la Colonia, en los 
terrenos existentes detrás del ábside de la 
iglesia, se diseña un nuevo aparcamiento 
arbolado, que cubra la deficiencia existente 
y que permita la asistencia a los eventos y 
espectáculos del espacio escénico. 

 Con este planteamiento se ponen en valor 
espacios abiertos circundantes de la Colonia 
y sus equipamientos que no tienen uso en la 
actualidad, pero que disponen de importante 
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circundantes y significativos de la colonia en 
lugares de apoyo según distintos formatos 
de espectáculo, pudiendo operar como 
complementos del propio teatro existente o 
como escenarios alternativos de propuestas 
de teatro urbano y callejero. 

 En definitiva, una tentativa de ampliar el 
calendario operativo de esta infraestructura 
o de sugerir otras posibilidades de uso en 
las distintas épocas, sin olvidar el mar de 
huertos próximo y sus ciclos productivos 
como aliento de otros eventos. 

Consecuentemente esa transformación 
urbana no olvida la puesta en valor de las 
conexiones del espacio público urbano 
con la huerta circundante, que completa el 
meandro fluvial. 

Itinerario por las tres Colonias
 La aportación de este equipo trabaja 
de forma complementaria y coordinada 
sobre las tres intervenciones realizadas, 
introduciendo la conectividad de todas ellas 
a través de la Via Blava en el tramo entre 
Puig-reig y Navàs. No hay que olvidar que la 
Via Blava ya dispone de un concepto global 
de trazado que se está desarrollando por 
fases, y que recorrerá gran parte del cauce del 
Llobregat permitiendo un reconocimiento 
de todos sus paisajes. (Ver propuesta de 
Enric Batlle)

atractivo visual, que permiten reconocer los 
paisajes rocosos que la erosión del río ha ido 
generando. En definitiva, la propuesta se 
fundamenta en activar nuevos programas de 
uso en el espacio público disponible como 
iniciativa para incentivar la vitalidad de esta 
zona mejorando su carácter. 

Cal Vidal
Itinerarios entre el patrimonio industrial del Llobregat 

 A pesar de la diversidad de que dispone 
este núcleo territorial de fábrica, colonia y 
río no existen todavía recorridos activados 
que permitan una visita integrada de todo 
el conjunto. Por ello se propone, después 
de un intenso reconocimiento de las 
oportunidades y conexiones que ofrece el 
lugar, un nuevo recorrido, en conexión con 
la Vía Blava, que genere un conocimiento 
más completo de todo el complejo industrial. 
Reconocer la posición del salto de agua y el 
canal que lo alimenta, ya desgajado del río, 
permite disfrutar de un entorno singular 
de indudable valor paisajístico y conocer y 
entender el ingenio hidráulico que generaba 
la fuerza motriz de la fábrica. 

 Esta intervención se conecta con la 
remodelación del patio del museo existente, 
cuyo objetivo es potenciar un mayor número 
de actividades con pequeñas actuaciones 
puntuales que lo dinamizan. Así se 
convierten en el espacio abierto de apoyo, 

 El proyecto no se limita en la búsqueda 
del trazado, sino que se estudian una serie 
de parámetros y actividades que derivan en 
una propuesta integral de los recorridos y de 
las actividades compatibles y recomendables 
en cada punto singular y en cada lugar de 
conexión. Con este criterio se definen esas 
opciones disponibles y se instrumentan los 
equipamientos y soportes que posibiliten el 
desarrollo de las actividades, las conexiones 
con las colonias y sus recorridos internos. 

 De esta forma la Vía Blava integra 
las visitas y conexiones a las colonias de 
forma natural en sus contenidos, enlazando 
visitas patrimoniales con la percepción del 
paisaje fluvial y la excepcional naturaleza 
circundante al río Llobregat. Pasear, pedalear 
con bicicleta, observar, descansar, merendar, 
conocer, aprender, conectar, vertebrar son 
algunas de las actividades contempladas en 
el proyecto dibujado.

 Por último, conviene resaltar que en todas 
las intervenciones ha predominado una 
voluntad de proponer proyectos ajustados en 
lo económicamente viable, trabajando con 
la materia existente en el lugar, reduciendo 
o equilibrando las transformaciones 
topográficas, reciclando no solo los restos 
de construcciones existente, sino también 
los lugares dibujados por el uso y la estancia. 

pero también en un espacio autónomo de 
eventos en las épocas de bonanza climática, 
ampliando su potencial a lo largo de todas 
las estaciones.  

L'Ametlla de Merola
Adecuación de la Escenografía urbana

 En esta ocasión, la realidad de la colonia, 
habitada, industrialmente operativa y 
urbanamente activa, ligada a un sistema de 
huertos de producción para el autoconsumo, 
sugiere la búsqueda de soluciones que 
incentiven o catalicen en mayor grado las 
capacidades existentes en torno a un evento 
significativo, Els Pastorets, una actividad 
teatral muy arraigada en la colonia, vinculada 
a la Navidad. Ello ha permitido, con gran 
esfuerzo por parte de población y de la 
administración local, que se consolide a lo 
largo del tiempo una infraestructura teatral, 
pero que se encuentra infrautilizada ya que 
prácticamente su uso se concentra en el 
periodo navideño. Sin embargo, ese proceso 
de mejora continuada de las instalaciones de 
este equipamiento, ha incorporado, además, 
cierta flexibilidad de uso y montaje. 

 Desde el proyecto desarrollado por los 
jóvenes arquitectos y estudiantes se ha 
trabajado en la posibilidad, como ocurre 
en otros lugares con similar atención y 
dedicación a una actividad escénica, en 
transformar y habilitar los espacios públicos 
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actuarán como nuevas conexiones sostenibles 
entre núcleos y poblaciones que hasta ahora 
dependían de otras infraestructuras. Esta 
red pretende ser un motor de atracción a las 
comarcas interiores de Catalunya.

Angel Solanellas
Reflexión

 El primero de los trabajos que se muestran 
en esta publicación no es exactamente el trabajo 
que se pedía o, mejor dicho, no es la respuesta 
que uno se esperaba obtener a las demandas 
precisas que daban salida a la intensa semana 
que empezábamos alrededor de las colonias 
textiles del Llobregat.

 No obstante, un vez repasada la publicación, 
la aproximación de Alba, Bernat y Hernan se 
hace más relevante todavía, y es la necesidad 
lo que los llevó al modo de itinerario y alejar 
la mirada del trabajo que se les ofrecía y 
desgranar a lo largo de la semana la realidad 
social, económica y cultural que representaban, 
y quizá puedan representar todavía, las colonias 
industriales del Llobregat. 

 A través de una excursión o una caminata 
nos  desvelaron un paisaje donde el río, tanto 
como elemento de naturaleza como recurso, 
era el elemento unificador de tantas capas 
temporales.  También de nueves oportunidades 
y nuevos criterios para definir las relaciones 

Itinerario por las tres colonias
Paisaje ciclable entre Navàs y

Puig-reig por el patrimonio del Llobregat

Volviendo la mirada.
 Este proyecto se desarrolla en la cuenca 
del río Llobregat, entre los núcleos urbanos 
de Navàs y Puig-reig. El objetivo es enlazar 
estas poblaciones con las colonias industriales 
presentes entre ambas, las colonias de Cal 
Pons, la Colonia Vidal, la L'Ametlla de Merola, 
Cal Maçal y Cal Riera. El trabajo se desarrolla 
en tres fases: observar el paisaje, estudiar 
las conexiones físicas y conceptuales de sus 
elementos y realizar propuestas concretas de 
mejora de lo analizado previamente. 

 Al observar el río Llobregat, a su paso por 
la comarca del Berguedà, se aprecia que dibuja 
y genera una topografía fluvial característica. 
Conforma un paisaje natural variado y rico en 
flora y fauna. Este paisaje fluvial primigenio 
se verá modificado por el hombre durante 
el desarrollo industrial del siglo xix y xx, que 
utilizará la fuerza del río para generar energía. 
La posición de los asentamientos, en forma de 
colonias, dependerá de la pendiente del río que 
marca el salto logrado al construir las presas, 
generando así un ritmo secuencial entre ellas. 
Podemos resumir que el paisaje antropizado 
es el resultado de una altísima integración 
de las condiciones naturales originales y las 
intervenciones humanas posteriores.

 Este análisis nos ha llevado a proponer un 
recorrido marcado por el ritmo impuesto por 
los hitos, que revalorice el genius loci del lugar. 
Primero se plantean una serie de acciones 
para el acondicionamiento de los caminos 
existentes como la protección de los desniveles, 
la modificación del trazado y eliminación de 
escaleras para convertirlo en una ruta ciclable, 
y la unificación de la señalización a lo largo 
del recorrido. Estas acciones deben poner en 
valor la naturaleza y patrimonio existentes, 
potenciando un acercamiento al río y una 
mejor interacción con las colonias. 

 Finalmente se propone añadir elementos 
que complementen las funciones de este 
recorrido como la creación de zonas de 
descanso y miradores, la instalación de 
elementos de información, y la generación 
de usos complementarios al recorrido como 
zonas de baño y de deporte.

La Via Blava
 La Via Blava es un ambicioso proyecto 
de recuperación y conexión de los lechos del 
Llobregat y sus afluentes, Anoia y Cardener. 

 A lo largo de más de 300 km transitables, ya 
sea a pie, bicicleta o a caballo, se establecerán 
recorridos de interés paisajístico y patrimonial, 
como en el caso de una quincena de colonias 
textiles. 

 Algunos de sus tramos ya pertenecen a la red 
de caminos de largo recorrido (los GR), otros 

 Las conexiones presentes en este territorio 
son múltiples y tienen diferentes lecturas. 
Existen dos tipos de conexiones: humana 
y física. La humana, una conexión entre la 
población y su pasado, su historia. Por el otro, 
la física basada en infraestructuras de diferente 
escala e impacto. 

 Actualmente, este territorio se encuentra 
atravesado por la autopista E-9, una conexión 
rápida que no se articula con la escala trabajada. 
Propuestas como la Via Blava del Llobregat 
pueden solucionar esta situación al generar 
recorridos blandos con una mayor vinculación 
al entorno, funcionando tanto a nivel territorial 
como local. El primer paso para desarrollar el 
proyecto es realizar el recorrido siguiendo los 
caminos existentes.

 Se aprecian deficiencias y el tránsito en 
bicicleta es difícil. Elementos industriales, 
chimeneas, fábricas y presas, enlazan 
visualmente el recorrido, convirtiéndose en 
hitos. Se suceden zonas húmedas de vegetación 
exuberante, zonas boscosas y de sembrado 
generando un paisaje visual, sonoro y olfativo 
muy diverso. Dentro de los trece quilómetros 
de camino, el paisaje y las colonias tienen una 
historia común que se podría entender a través 
del recorrido. La mejora de las conexiones 
físicas del territorio redundará en una mejor 
compresión tanto de su uso actual, como de la 
identificación de su pasado.
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visual del conjunto fabril y la puesta en valor de 
itinerarios alrededor de estas arquitecturas, con 
especial atención a la Via Blava que atraviesa el 
proyecto. En la cota alta que relaciona Puig-reig 
con la colonia se plantea el estacionamiento de 
vehículos en una nueva línea de arbolado.

 El auditorio se sitúa en una explanada 
entre la vivienda y la industria, en un entorno 
paisajístico de gran valor, aprovechando la 
condición que este ofrece como frons scaenae. 
Se excava un graderío y se deja el espacio libre 
para permitir un uso variado en cualquier 
época del año. La orientación de los balcones 
de las viviendas hacia este lugar dinamiza 
las opciones escenográficas del proyecto. La 
situación se aprovecha de un sector del edificio 
que se encuentra desocupado para abrir su 
planta baja al público y ocupar el sótano como 
almacén del teatro al aire libre. Esta porción 
del edificio garantizaría accesibilidad entre la 
cota de calle y la zona alta de la colonia, donde 
se aparca el coche, a través de una pasarela 
como las existentes en la fábrica. En el resto 
de plantas, que quedan libres entre el auditorio 
y la pasarela, se proponen distintas opciones de 
alojamiento para atender a distintos sectores de 
la población.

 La intención final del proyecto es la de 
poner en valor este patrimonio industrial 
desde la perspectiva de la recuperación del 
uso y del alojamiento disponible.

entre lo que entendemos ahora como paisaje y 
las posibilidades que ofrecen las infraestructuras 
existentes y la arquitectura de un cierto pasado. 

 De una forma tan sencilla como haciéndonos 
‘Volver la mirada’ mientras los acompañábamos, 
los tres miembros del grupo nos fueron 
haciendo mirar lo que ya había, poniendo de 
manifiesto lo que no se percibe en una sola 
mirada, apartando alguna rama y enfilando un 
paseo para escenificar y dar una nueva forma 
a las relaciones sociales de las personas que 
habitan alrededor de este medio. 

 Esperemos que el que los siga esta vez a 
través de estas páginas encuentre el mismo 
deleite de hojas verdes y ruido de agua de los 
paseos de verano, pero también sea capaz 
de percibir la radicalidad de la propuesta, 
dejándose aparentemente tan solo enfocar la 
mirada.

Colonia Pons
Auditorio al aire libre y aparcamiento

La danza del Llobregat.
 La colonia Cal Pons tiene una disposición 
única. A diferencia de otros alojamientos 
asociados a la industria del río Llobregat, que se 
disgregan en el territorio, esta colonia dispone 
los diferentes usos de la misma consolidados en 
torno a la vereda del rio. 

 Podemos destacar, tanto por su arquitectura 

Propuesta

 Se pretende revitalizar el territorio de Puig-
reig a través del estudio y reflexión sobre el 
nuevo uso que se propone: la implantación 
de un teatro al aire libre (1). Esta actuación 
se lleva a cabo con el interés de consolidar y 
dotar de cualidad la actividad musical que ya 
se desarrolla en este territorio. 

 Se recupera el espacio obsoleto junto a la 
fachada del bloque residencial, que mira al 
río. De esta forma el lugar se convierte en 
una gran plataforma sobre el río Llobregat, 
en conexión con la Vía Blava, que recogerán 
las futuras actividades musicales y teatrales 
que se podrán llevar a cabo al aire libre. 
Esta infraestructura se apropia de la belleza 
natural orográfica del entorno como fondo 
escenográfico con la intencíon de mantener 
una relación de ósmosis con el contexto.

 Debido al crecimiento desmesurado de 
las nuevas urbanizaciones colindantes, se 
trazan unas directrices para recueprar los 
espacios obsoletos. Con esta intención se re-
naturaliza la fachada trasera de la Iglesia 
(2). Al dotar de cualidad este espacio surgen 
nuevas circulaciones. Para poder gestionar la 
relación entre las nuevas construcciones, los 
nuevos viales y el patrimonio de Cal Pons, se 
diseña una estrategia de aparcamiento (3), 
con posibilidad de ser ampliados si hubiese 
necesidad futura.

como su disposición, la casa del amo, la iglesia, 
la fàbrica y el bloque de viviendas destinado 
a los trabajadores. Este último edificio es 
bastante característico, ya que recogía a todos 
los trabajadores de la fábrica textil de Puig-reig 
en un único edificio. Un bloque de dimensiones 
fabriles (200 x 16 metros en planta) que se 
alinea con el río en la cota de la industria. Un 
poco más arriba, en la ladera, aparecen las 
arquitecturas que representan rangos sociales 
más altos: la casa del amo, la del director de la 
fábrica y la iglesia.

 En la actualidad, el bloque de viviendas ha 
perdido parte de sus ocupantes y el conjunto 
arquitectónico de la fábrica se encuentra en 
desuso. Aunque la región de Puig-reig se 
consolidase urbanísticamente en relación 
al paisaje y al uso de la fábrica, existen a día 
de hoy muchos espacios que se encuentran 
amenazados por el avance de las nuevas 
urbanizaciones de chalets colindantes con 
viales desmesurados.

 Debido a la situación y a los problemas 
vigentes en este territorio se propone revitalizar 
el entorno de Cal Pons, además de reflexionar 
sobre las posibles ocupaciones y nuevos 
usos. El proyecto busca la cohesión entre el 
pueblo y su patrimonio arquitectónico a través 
de operaciones puntuales que facilitan las 
conexiones viales y peatonales de acercamiento 
a este bloque de viviendas tan interesante. Se 
propone un auditorio al aire libre, orientado a la 



 | 181 TEXTOS EN CASTELLANO

ESPACIO ESCÉNICO
Estrategia excavación/construcción

 Adecuándonos a las características del 
terreno, el teatro al aire libre se construye a 
través de su propia excavación. Debido a la 
condición rocosa orográfica, se excava la gran 
plataforma, consiguiendo así hundirse en el 
terreno al mismo tiempo que los restos de la 
excavación (bloques de roca) constituirán los 
muros y graderías del teatro.

ESPACIO DE RELACIÓN
Estrategia renaturalización

 A través de la renaturalización se recuperan 
los espacios que actualmente se encuentran 
obsoletos y abandonados. El espacio contiguo 
a la fachada de la iglesia se transforma en 
un nuevo punto de reunión, dotado de 
vegetación que y ofrece la posibilidad de 
albergar actividades. La disposición de nuevos 
árboles que generan sombra, la eliminación 
de los pavimentos existentes y la sustitución 
por pavimentos permeables permiten una 
relación más amable con la naturaleza.

NUEVA CONCEPCIÓN
La oportunidad

 Para recuperar y revitalizar el entorno 
de la Colonia Pons, se reflexiona sobre las 
oportunidades que pueden albergar los 
lugares que se encuentran en emergencia, 
obsolescencia. Entender el territorio como 
un todo, destacando sus valores patrimoniales 
y su relación con el paisaje es clave para poder 

 Para regenerar el espacio urbano de las 
cotas más bajas, se propone crear un polo 
de atracción que genere nuevas dinámicas 
sociales en el barrio. Así, se plantea la 
creación de un espacio auditorio al aire libre, 
un equipamiento público de relevancia muy 
vinculado a la cultura musical del municipio. 
Aprovechando los condicionantes favorables 
del lugar, el auditorio se sitúa delante del 
edificio residencial. Un espacio libre de 
ruidos urbanos, de grandes dimensiones 
y de magníficas vistas sobre la orilla. Este 
queda recogido por la fachada sur de grandes 
aberturas arcadas que recuerdan los palcos 
de un teatro, y por un gran corte rocoso que 
acompaña el meandro del río Llobregat. 

 Este equipamiento, aparte de dotar a la 
población de Puig-reig de nuevos servicios, se 
convierte en un germen para revitalizar la zona 
y mejorar su conectividad, haciéndola más 
accesible y atractiva tanto a los habitantes de la 
colonia como a los visitantes. 

 El auditorio se complementa con la 
urbanización de una zona arbolada, situada 
en la cota superior, que sirve de aparcamiento 
durante los días de conciertos y que se 
convierte en parte y continuidad del parque 
del Bosquet de Cal Pons. Esta zona se 
conecta con las viviendas por medio de una 
pasarela donde se instala un ascensor público 
que permita salvar la diferencia de cota entre 
el parque, la calle inferior y el auditorio.

intervenir en él. Con la propuesta desarrollada, 
Cal Pons recuperará su identidad y carácter, 
manteniendo su património histórico vivo.

Marcel Prats
Reflexión

 La antigua colonia de Cal Pons se sitúa 
en un terreno con gran desnivel entre el río 
Llobregat y la población de Puig-reig. Los 
edificios del conjunto se organizan en dos 
cotas muy diferenciadas, siguiendo la lógica de 
la pendiente. Por un lado, situada a la distancia 
idónea para hacer funcionar la turbina 
impulsada por el río, se sitúa la fábrica. A su 
lado, las antiguas viviendas de los trabajadores 
se ubican en un edificio longitudinal que se 
prolonga más de 200 m siguiendo la dirección 
del río. En la cota superior, mucho más 
conectada con Puig-reig, se ubican la casa del 
propietario y la iglesia, los centros de control 
y autoridad, unidos por un gran parque, el 
Bosquet de Cal Pons. 

 A partir del análisis de los flujos principales 
de circulaciones de la zona y los puntos más 
críticos, se elabora la propuesta. La Danza del 
Llobregat se presenta como un trabajo de mejora 
de las condiciones urbanas y de la conectividad 
entre las cotas inferiores, más vinculadas al río 
y las cotas superiores mucho más ligadas con 
la población. 

Cal Vidal
Itinerarios entre el 

patrimonio industrial del Llobregat

Tejiendo.
 Cal Vidal es la colonia situada en el punto 
intermedio del ámbito de trabajo, la porción 
de territorio fluvial recogido entre Cal Pons y 
L’Ametlla de Merola. El museo de la Colonia 
Vidal, situado en el eje central de ésta, 
demanda una intervención en dos escalas que 
consiga conectar el patrimonio industrial con 
la futura Vía Blava, y que promueva a su vez 
una regeneración social del lugar.

 A escala territorial la colonia se encuentra 
enclaustrada entre la C-16 y el río Llobregat, 
impidiendo, junto a la escarpada orografía, 
que la Vía Blava pueda atravesarla de forma 
natural. La intervención se plantea, por 
tanto, como un proceso inverso: si la vía 
no puede llegar al museo, que el museo se 
extienda hacia la vía, haciendo partícipes a 
todos los elementos industriales y naturales 
que recomponen años después la visión 
contemporánea de la colonia en su descenso 
desde el punto más alto hasta el mismo río 
Llobregat.

 Se trata de un recorrido didáctico de ida y 
vuelta, con varias posibilidades de rutas que 
muestren distintos elementos del paisaje. La 
intervención propone reacondicionar los 
caminos ya existentes (o creados a posteriori 
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de la colonia-museo. Se ubica el aparcamiento 
de los visitantes de forma tangencial a la colonia, 
consolidando el recorrido para paseantes de 
todo el recinto, liberándolo de todo tráfico 
rodado. 

 También se actúa en el patio del museo 
donde, a través del estudio de los usos, la 
accesibilidad y de la insolación, se determina 
instalar un gran elemento de sombra y retirar 
el pavimento de forma puntual, mejorando las 
condiciones del espacio para mejorar el confort 
y maximizar la flexibilidad de uso. Entre las 
diferentes actividades se contemplan la práctica 
de actividades deportivas, culturales y lúdicas. 

Ametlla De Merola
Adecuación de la escenografía urbana

La sala abierta.
 L’Ametlla de Merola es la tercera colonia 
textil que se abordará en este estudio. Situada 
más al sur que las anteriores colonias, debe su 
nombre de “ametlla” (almendra) a la forma 
originada del territorio por el paso del río 
Llobregat al Oeste. 

 Esta misma condición acompañada de 
una topología muy homogénea, permite que 
disfrute de un territorio en el que se puedan 
desempeñar labores de cultivo. Es por ello 
que se observa que prácticamente la mitad de 
la colonia pertenece a los huertos, teniendo 

 Tejiendo Cal Vidal trabaja a dos escalas muy 
diferentes. Por un lado, se aborda la escala 
territorial que se encuentra más ligada al 
patrimonio y a la propia historia industrial del 
complejo. Por otro, a escala mucho más pequeña, 
se acerca al detalle para resolver y mejorar los 
espacios vinculados a las visitas. 

 Se plantea rediseñar el itinerario de la visita a la 
colonia reconociendo cada una de las partes que 
la integran, desde las diferentes construcciones 
del conjunto hasta llegar al río. A través del 
recorrido se intenta transmitir la relación del 
paisaje fluvial de las orillas del Llobregat con 
el paisaje industrial, relación indisoluble sin la 
cual sería imposible la aparición de las colonias. 
Así, esta ruta se convierte en una narración 
paisajística y antropológica para la colonia 
que permite entender su funcionamiento y 
vincularlo con el lugar en que se encuentra, 
percibiendo el río como el motor y conector 
del desarrollo industrial. 

 A lo largo del camino se plantean pequeñas 
intervenciones paisajísticas que ayuden a 
resaltar esta idea, favoreciendo relaciones 
visuales y conexiones para los paseantes que 
permitan visitar las diferentes partes de la 
colonia. Así se ofrece al visitante una visión 
global del funcionamiento técnico y social del 
conjunto.

 Por otro lado,  la intervención a pequeña 
escala busca mejorar el funcionamiento práctico 

por los visitantes que se aventuran en el 
bosque) que no presentan las condiciones 
suficientes para la carga que la vía tendría, 
acompañado de algunas mejoras de 
accesibilidad como la colocación estratégica 
de un ascensor en la torre abandonada de la 
turbina. El agua, como elemento fundacional 
de la colonia, tiene una fuerte importancia en 
el recorrido. 

 Este potencial incremento de visitantes 
a la colonia compromete su configuración 
urbanística actual. El gran número de 
escolares que visitan anualmente el museo 
genera conflicto con el aumento de 
vehículos, tanto privados como autocares, 
que conllevaría la Via Blava. Por ello se 
plantea un nuevo aparcamiento en la entrada 
que permita convertir a la colonia en un 
enganche rodado intermedio para la Via 
Blava, así como peatonalizar el interior de la 
colonia y enriquecer sus espacios. 

 La segunda escala de trabajo abarca la 
intervención en el corazón de la colonia, 
único edificio en activo y que alberga los usos 
de museo, restaurante y teatro. El patio, cuyo 
potencial es palpable, es además el punto de 
encuentro social y deportivo de los pocos 
habitantes de la colonia y el lugar de recreo de 
sus pequeños visitantes.

 La intervención establece tres niveles 
–accesibilidad, vegetación, sombra– que, 

mediante un presupuesto mínimo y una 
materialidad intrínseca de la colonia, 
devuelvan al lugar la vitalidad que tenía 
cuando era el patio del colegio de la 
colonia. Barras de acero corrugado tejidas 
mediante cuerda de hilo de lana resuelven las 
diferencias de altura y la escasez de sombra 
del espacio.

 Se han estudiado las actividades existentes 
y pasadas, y se ha instalado una infraestructura 
que permita superponer nuevas actividades 
como espectáculos, cine al aire libre, 
representaciones teatrales, comidas en 
la terraza, juegos en el patio, actividades 
deportivas, acceso a espacios de reunión en 
el interior del museo, etc., de forma que este 
elemento se convierta en un foco que insemine 
de actividad a toda la colonia y le devuelva a 
ésta su función social, histórica y cultural.  

Marcel Prats
Reflexión

 La Colonia Vidal no se encuentra vinculada 
directamente a ningún núcleo urbano. Su 
autonomía respecto a las poblaciones vecinas 
la configuran como un modelo arquetípico del 
ser de las colonias industriales. Esta singularidad 
la ha convertido en la actualidad en un museo 
para la difusión y conocimiento de la revolución 
industrial donde se desarrollan diversas 
actividades culturales y visitas educativas. 
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esta una estructura interna creada según el 
paso de acequias y caminos.

 La arquitectura textil se asienta en el lugar 
de manera racional y ordenada, que origina el 
espacio público mediante el lleno y el vacío, a 
la vez que crea un claro límite entre lo agrícola 
y lo industrial.

 Lo que más caracteriza a esta colonia es la 
representación teatral de Els Pastorets durante las 
celebraciones de Navidad, en las que L’Ametlla 
de Merola acoge a más del triple de su población. 
En consecuencia, el teatro dispuso de un sistema 
móvil de butacas, con el que ampliar o reducir 
según el aforo. Esta actuación se desarrolla en 
la intersección entre la zona residencial, la zona 
agrícola y la zona fabril.

 Se requería a nivel de intervención una 
mejora del acceso al teatro, pues la existente 
presentaba complicaciones a la hora de evacuar 
el edificio y de esta manera, aprovechar para 
darle mayor visibilidad.

 Así pues, se pensó la posibilidad de vincular 
el edificio con la plaza lateral de la iglesia, la 
cual estaba destinada a aparcamientos. Por lo 
tanto, desde la propuesta, se pretende utilizar 
este espacio público como una antesala abierta 
al teatro, creando un espacio de transición entre 
el interior y el exterior del mismo. A la par, se 
interviene en el vestíbulo existente para dejarlo 
más abierto y fluido, para poder comunicarse 

Marcel Prats
Reflexión

 L’Ametlla de Merola es el único de los tres 
casos de estudio donde la vida de la colonia 
sigue activa, manteniendo el equilibrio con 
una estructura residencial, industrial y agrícola 
adaptada a los nuevos tiempos. 

 Situada en un meandro del río Llobregat, la 
estructura de la población queda claramente 
definida en tres partes. En la parte norte, una 
trama de calles y plazas pacificadas definen 
el núcleo residencial. Al sur se ubica la parte 
industrial con las fábricas textiles y al este, más 
vinculados al río, los huertos. 

 En la intersección de esta estructura de usos 
se sitúa el centro neurálgico de la población 
vinculada a un bar, una iglesia y un teatro. A 
lo largo de los años el teatro de la L'Ametlla 
de Merola se ha convertido en un lugar 
emblemático gracias a su interpretación de Els 
Pastorets que cuenta con una larga tradición. 
Debido a la gran afluencia de público, el teatro 
ha hecho un gran esfuerzo para actualizar su 
infraestructura, adquiriendo un nuevo sistema 
de gradería modular. Aún así, la accesibilidad a 
la sala del teatro no ha quedado resuelta. 

 La sala abierta propone una actuación 
quirúrgica que permita solucionar esta 
problemática de accesibilidad a la vez que abre 
y extiende el teatro hacia el exterior, dotando 

con el acceso sur, que funciona de manera 
secundaria.

 Para dar mayor visibilidad a este teatro a 
través de su acceso, se genera un hito, mediante 
una estructura metálica que pueda dar la 
posibilidad de cambiar de posición en la plaza, 
para así responder a las necesidades de acceso 
al teatro, o como sala de luces en el caso de que 
se den actuaciones en el exterior.

 La plaza, que actúa como antesala abierta, 
tiene como objetivo dignificar ese espacio 
público que, a la vez, también se abre hacia 
la zona de huertos. Esta se configura con las 
trazas de la estructura hídrica de esta zona 
agraria, creando así un llamamiento a la 
valorización de este sector tan importante de 
la colonia, buscando una intersección entre lo 
agrícola y el espacio urbano.

 Esta plaza será dotada de espacios de sombra 
para hacer de ella un lugar más adecuado para 
su disfrute y uso teatral.

 Estas pequeñas intervenciones en zonas 
tan concretas de la colonia quieren poner de 
manifiesto un sistema que valore la actividad 
cultural principal de la misma: el teatro. Se crea 
la posibilidad de que cualquier espacio urbano 
de L’Ametlla de Merola pueda ser un escenario 
teatral.

al espacio público contiguo de un nuevo 
significado. Así se mejoran sus condiciones 
urbanas, su relación con el pueblo y se ofrece 
una nueva mirada sobre el paisaje de los 
huertos. 

 El nuevo acceso se convierte en un 
elemento relevante en este espacio que 
permite dotarlo de nuevos usos e incluso 
que se transforme en una sala de teatro al 
aire libre. La intervención también plantea 
equipar el espacio público con un sistema de 
toldos que permitan modular las condiciones 
climáticas y generar diferentes ambientes 
según las actividades que se desarrollen.  

 En definitiva, se reconvierte una plaza y un 
equipamiento mal articulados en un núcleo de 
centralidad vinculado a la gente, a la cultura y 
al paisaje, ganando así un nuevo espacio de 
convivencia entre el pueblo, la industria y los 
huertos.



PAISATGE I ARQUITECTURA INDUSTRIAL REHABITADA 
LES COLÒNIES TÈXTILS DEL LLOBREGAT

Estudi d'Arquitectes per l'Arquitectura



ORGANITZA

COL·LABORA






	PORTADA INDUSTRIAL
	5 SEMINARI_ARQUITECTURA INDUSTRIAL

