
02

Colònia Arquers 
Un turisme alternatiu mitjançant la recuperació de la Colònia Arquers

Alex Marin + Eduard Olesti
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Situació Cardona
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Anàlisi allotjament turístic

01 - Vilar rural de Cardona    95€ / nit
02 - Cal Rosas     90€ / nit
03 - El Portal Blau     60€ / nit
04 - La Fonda     80€ / nit
05 - El Mercadal     70€ / nit
06 - Hotel Baluard     70€ / nit
07 - Cal Miró nou     140€ / nit
08 - Apartament turístic de Cardona  85€ / nit
09 - Hotel El miracle    150€ / nit
10 - Hotel Bremon Superior   95€ / nit
11 - Apartment Market Square   60€ / nit
12 - Apartament Cardona Fira   110€ / nit
13 - Parador de Cardona    150€ / nit

Què?
Creació d’un alberg /casa de colònies com a alternativa turística al poble de Cardona.

On?
La Colònia Arquers, un lloc òptim i d’un tamany idòni per a realitzar activitats a l’exterior, 
sense molestar i amb vistes a la vall. Situat a 1,5km del centre del poble, envoltat de natura 
i prop de les mines de sal de Cardona. Formant part d’una de les rutes saludables d’ex-
curcionisme del poble, que enllaça els tres principals punts d’interès del poble: el Castell 
medieval, el Casc antic i Les Mines de Sal.

Perquè?
El turisme és dels temes més urgents a resoldre actualment a Cardona, la creació d’un 
alberg fomenta el turisme i l’atracció d’escoles a visitar el poble. Amb un preu assequible 
de 17€ / nit en temporada alta, competint així amb els alts preus que ofereixen els hotels 
i apartaments turístics del centre del poble. Entenent que el turisme podria reactivar el 
comerç del centre del poble, oferint així nous llocs de treball i atraient nova més població.

Com?
Rehabilitant les antigues colònies mineres, que actualment es troben en estat deficient. 
Aprofitant el seu caràcter domèstic, creant un equipament públic, mantenint el seu aspecte 
original exterior posant en valor la construcció murària de l’època. Oferint allotjament per 
a un màxim de 120 persones. 

Turisme
Cardona va rebre 130.000 persones visitants l’any 2018, un 62% del qual està relacionat 
amb la muntaya de Sal, destacant-lo com a element principal d’atracció turística.
El 85% del turisme prové de Catalunya, el 8% de l’estranger i el 7% de la resta de l’estat.

Xarxa d’albergs juvenils
Cardona actualment no disposa de cap alberg públic d’allotjament turístic. Els més propers 
es troben a Manresa a 25km i Vic a 50km. La xarxa d’albergs treballa per descobrir racons 
de Catalunya, la seva història, i la cultura que s’hi troba. 

Alternatives
Els albergs de joventut donen la possibilitat d’adaptar les seves instal·lacions a altres equi-
paments, com poden ser: casa de colònies, alberg, i residència d’estudiants. Permetent així 
ocupar l’equipament durant tot l’any.

Comparativa
Estat actual
Habitatges per 4 persones.
23 habitatges de Superfície construïda 74m2.
Total 1.670m2. Sup. construïda / 92 persones = 18m2 / persona.

Proposta
Habitacions per 6 persones.
20 habitacions de Superfície construïda 30m2.
Total 2.990m2. Superfície construïda / 120 persones = 25m2 / persona.

Viavilitat econòmica
El projecte de rehabilitació de La Colònia Arquers no requereix d’una construcció de gran 
complexitat, ja que no parteix de zero. Dóna la possibilitat de construir-se per fases, en 
aquest cas per volums, de manera que no es necessitaria la inversió total a l’inici de la cons-
rucció. Tanmateix el projecte contempla la possibilitat de conviure estudiants d’escoles i 
alberguistes, permetent mantenir una ocupació alta.


