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la construcció de l’aigua
Tot i que l’àmbit de reflexió del curs planteja el conjunt de les Colònies Industrials en el curs del riu Llobregat,
entre Navàs i Berga, un territori construït per l’aigua, on l’aprofitament de l’aigua és el factor clau per la posició de 

les Colònies en el territori, amb un paisatge com a vincle formal entre Colònia i riu, el projecte gira el cap, i es situa 

en un territori on l’aigua és un valor que no hi era present, i que en canvi, ha estat construït al llarg dels anys. 

Aquest territori és la plana agrícola de Graugés.

colònies industrials
En l’àmbit de les Colònies del Llobregat es distingeixen 18 peces de naturalesa diversa. En funció de la 

consistència urbana podem diferenciar (ordenades segons el curs de l’aigua): 12 colònies (Cal Rosal, l’Ametlla de 

Casserres, Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixaró, Cal Prat, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Riera, Ametlla de 

Merola, Soldevila), 3 semi-colònies (La Plana,a Avià, Cal Metre, Cal Bassacs) i 3 fàbriques de riu (Cal Casas, Cal 

Forcada, La Rabeia). La semi-colònia disposa d’habitatge obrer però no compta amb edificis singulars i serveis 

propis com ho fa la colònia completa.  

El paisatge de les colònies es situa al llarg del curs del Llobregat, i es basa en el control de l’aigua a través de la 

presa i els canals. Destaca la construcció del canal que desvia l’aigua mitjançant una reclosa, i la condueix de 

forma gairebé horitzontal guanyant la màxima alçada al riu, per aconseguir el major salt d’aigua possible per la 

generació d’energia mecànica.

el territori de graugés
El territori de Graugés està situat entre els peus de la Serra de Queralt i el Turó dels “Tres Hereus” on es 

conserven les restes d’un antic poblat iber, i forma part de la forma d’ocupar el territori que hi ha hagut al llarg de la 

història. 

Es tracta d’un àmbit que ha estat ocupat des de dalt cap a baix. Els poblats ibers, com el dels “Tres Hereus” (espai 

PEIN i Xarxa Natura 2000), es situen en altiplans, llocs de control del territori. Les torres de guàrdia dels camins i les 

esglésies romàniques també es situen en punts elevats i estratègics. En un segon terme, les masies es situen un 

nivell per sota, allunyades del riu, en els altiplans laterals. És en aquest territori de producció agrícola en el que es 

troba Graugés. Per últim s’ocupa el riu, la zona més freda i més difícil de treballar, on apareixen els grans 

assentaments i l’àmbit de les Colònies Industrials. Aquest és també  l’espai de les grans infraestructures: els 

túnels, el pantà de La Baells i les grans extraccions, sempre en relació a la intensitat d’us de l’autovia. Un espai que

sempre ha actuat com a gran corredor, partint de la construcció del carrilet paral·lel al riu com a element 
vertebrador del territori.

Aquest territori agrícola de la ruralitat i de les masies de Graugés, s’ha anat teixint al llarg dels anys mitjançant una 
malla de camins que han creat una sèrie de relacions entre els diferents punts de l’àmbit, i que tenen molt a veure 

amb el desenvolupament romànic, d’ocupació de la regió com un tot. 

Signe d’aquesta malla són encara el GR1 que travessa el riu Llobregat transversalment, i recorre aquesta zona del 

Prepirineu passant pel nucli d’Avià, per Santa Maria i per Graugés, descendint per creuar el Llobregat a Gironella. 



 
 

Aquest camí forma part de l’antic camí romà entre Empúries i Finisterre. L’antic camí dels maquis GR179 recorre 

Graugés en sentit vertical, amb inicia al Santuari de Queralt. Altres camins importants són el camí Ral de Berga a 

Cardona, que passa per la sagrera d’Avià i va cap a Serrateix, i un segon camí que portava de Berga a Solsona, per 

el traçat de l’actual carretera. Pel que fa als camins ramaders, podem distingir tres camins principals formats per 

diferents ramals. El primer va de Gironella fins al Cadí, amb un ramal que entrava per La Plana i una altre que 

entrava pel pon dOrniu i que s’unien a sota de Cal Gris. El segon camí era el que des de Cal Gris anava fins el Coll 

de Pal, passant per la carena de la Serra de Noet i entrant a Berga. El tercer camí era el que venia de l’Espunyola i 

passava pel costat o per sobre el camí Ral de Berga, i d’aquí a Coll de Pal.

Un cop analitzades les diferents formes d’ocupar el territori, podem veure com l’entorn de Graugés està totalment 

marcat per un mosaic d’aquestes formes, on destaquen un seguit de camins de gran rellevància. Uns espais de 

gran identitat històrica en relació a les masies que han teixit el territori però també a la contribució del gran valor 

del patrimoni agrícola immaterial a partir dels processos, les eines i els cultius que s’han desenvolupat en aquesta 

zona. Es tracta per això d’un mosaic desarticulat, amb gran desconnexió entre les peces i una mala relació 

transversal amb el riu. 

Els camins no només són un anàlisis d’una lògica lenta, o espais segurs pel territori, de salut, sinó que també són 

espais de relació amb el territori, que generen identitat i pertinència a la naturalesa. 

Entendre els camins es en si mateix un procés d’apreciació i pertinència al territori. Una oportunitat per entendre 

aquestes lògiques i dinàmiques que no només tenen que veure amb lo humà sinó que tenen a veure amb una sèrie 

de valors existents en el territori i dels que ens hem anat allunyant. Aquestes activitats lentes tenen molt a veure 

amb diferents moments de l’evolució d’aquest lloc: on hi havia cases, on hi havia masies...

context territorial
Graugés pertany al municipi d’Avià. La població consta de 2.624,75 hectàrees (97% del seu terme municipal) de sòl 

no urbanitzable. Es tracta per tant, d’un municipi de gran extensió de terreny, majoritàriament utilitzat per 

l’agricultura.

El municipi d’Avià està situat a la comarca del Berguedà i es torba en el límit entre l’Alt i el Baix Berguedà. En  seu 

context territorial, es tracta d’una zona caracteritzada pel Riu Llobregat, la plana de la Catalunya Central i els 

primers confraforts del Prepirineu.

Al nord i nord-est limita amb Berga. Al nord-oest limita amb els cingles de Coforb, en el terme municipal de 

Capolat, al sud-oest i al sud amb l’Espunyola, Montcla i Casserres, i a l’altra banda del Llobregat, per l’est, amb el 

terme municipal d’Olvan.

Graugés es troba dins de la unitat geomorfològica de la Depressió central catalana. Es tracta d’un espai límit 
entre l’Alt Berguedà, de valls estretes i encaixonades, i el Baix Berguedà. Destacat en el límit visual nord la Serra 
de Queralt, com a teló de fons del territori. Al sud, el perfil de les muntanyes de Montserrat.

La proximitat amb Berga és un factor molt important per el municipi. En el Pla Territorial Parcial de les Comarques 

Centrals es situa el municipi dins de l’àmbit del sistema urbà de Berga, el que dona una certa idea de la futura 

relació que poden tenir els dos nuclis urbans. 



 
 

territori d’aigua
Però si un tret ha caracteritzat a aquest àmbit, aquest és el fet que es tracta d’un territori on no existia l’aigua i on 

només es disposa d’unes petites rieres provinents d’unes fonts naturals del Pirineu.

L’any 1887, la família Rosal, amb Antoni i Agustí Rosal i Sala al capdavant, propietaris de la fàbrica tèxtil de Cal 
Rosal situada a l’encreuament entre el riu Llobregat i la carretera de Berga a Manresa, decideixen construir la

Colònia Agrícola de Graugés.

La Colònia Agrícola de Graugés es construeix entre 1887 i 1889 amb la compra de terrenys agrícoles per part 

dels Rosal al costat de les que ja posseïen al terme municipal d’Avià. La finca tenia unes 400 ha. En ella es va 

establir un intens sistema d’aprofitament agrícola, amb els coneixements ja adquirits en la indústria tèxtil, fet que va 

convertir a Graugés en la primera Colònia Agrícola del nostre territori, i un referent a nivell internacional. 

Però la Colònia no només serà pionera a nivell de producció agrícola, sinó que també ho serà pel model implantat 

per l’aprofitament del valor de l’aigua. A partir de l’aigua provinent de les rieres d’Avià i de Fontcaldes, derivada 

des de Can Lluet i el Molí del Castell, i mitjançant una xarxa de canals, amb canalitzacions a cel obert i tubs 

soterrats, s’aconsegueix emmagatzemar aquesta aigua provinent del desglaç i la pluja del Pirineu, en un conjunt 

d’estanys: els Estanys de Graugés.

La finca de Graugés està formada per un conjunt de 5 basses diferents: Estany Gran de Graugés, Estanyol del 

Carrer Nou, Estanyol Superior de la Font de Sant Ramon, Estanyol Inferior de la Font de Sant Ramon i Estanyol 

de les Escoles. Els Estanys hidrogràficament pertany a la conca de la riera d’Avià i de Fontcaldes, afluents per 

la dreta del Riu Llobregat, i es troben emplaçats en el seu vessant esquerre.

No és habitual una massa d’aigua de certa extensió en la Catalunya Central, sinó que aquestes es solen trobar al 

Pirineu, a l’àrea de Banyoles o al litoral, com al Delta de l’Ebre. Per tant, els estanys de Graugés i el seu entorn, 

configuren un espai únic en el territori, d’un gran valor històric i mediambiental.

L’objectiu d’acumular aigua en uns estanys serà el de poder donar un subministrament continu d’aigua per a les

feines agrícoles, convertint-se així en una projecte per convertir un territori de secà, en una zona de regadiu de

gran productivitat. Amb la construcció d’un conjunt d’estanys s’aconsegueixen regar unes 200ha, mentre que si 

aquesta aigua no hagués sigut retinguda i emmagatzemada, només s’haguessin pogut regar unes 20ha.

La construcció del Gran Estany de Graugés va durar uns 5 anys i es va aprofitar la fondalada del Torrent Bo. Es 

situa per tant en un punt baix de la finca, fet que impossibilita directament poder regar per gravetat les parts més 

altes de la propietat. 

I es que la Colònia no només va ser pionera en l’ús de l’aigua, sinó que també ho va ser en la sèrie de processos, 

maquinares, activitats que s’agrupaven en unes mateixes edificacions i sobre tot per l’ús de l’electricitat. És per 

això que des de l’Estany Gran, dues bombes mogudes per una dinamo, treien 120l d’aigua per segon i aquesta 

aigua és conduïa per una canonada de tubs de ferro de 2km fins unes basses més altres, situades entre els 

conreus, des de on es regaven els camps més propers. A més dels tubs, també hi havia oberts centenars de metres 

de sèquies per conduir l’aigua fins a cada conreu.



 
 

La força per moure l’aigua s’aprofitava de l’energia hidràulica sobrant de la fàbrica tèxtil de Cal Rosal, mitjançant 

cablejat elèctric. Altres maquinàries de la Colònia, com màquinies de batre o de xafar palla, també funcionaven 

amb electricitat.

La utilització d’un sistema de bombes amb electricitat per dirigir l’aigua va ser tota una novetat a nivell nacional i 

també un referent a Europa. Especialistes en maquinària agrícola d’Àustria i Alemanya venien a Graugés per 

conèixer el seu modern sistema de funcionament. 

arrels del territori
Aquests canals, a cel obert i soterrats, han construït al llarg dels anys un paisatge on l’aigua ha sigut la protagonista 

de la seva història. El resultat de tot això ha estat sens dubte una sèrie d’arrels, de vestigis, d’infraestructures, que 

han anat quedant en el territori, i tot i que avui en dia estiguin de forma molt desdibuixada, moltes d’elles gairebé 

arqueològiques, encara les podem anar reconeixent: els canals, les preses, recloses, inicis dels tubs que porten 

l’aigua fins l’estany, la recol·lecció de les aigües a partir del drenatge dels camps, la utilització per l’agricultura dels 

seus voltants, fins a l’arribada de l’aigua a l’estany de forma superficial.

En l’any de construcció de la colònia la imatge del conjunt era esplèndid, amb una gran quantitat de basses, canals, 

fites. Amb el temps s’han anat perdent, i avui en dia hem arribat a un estat de degradació i pèrdua. S’ha perdut el 

traçat original dels camins, alguns d’ells estan tapiats, no funcionen. S’han anat assecant les basses de recol·lecció 

intermèdia de l’aigua. 

En l’actualitat existeixen restes de les canalitzacions construïdes per transportar aigua des de les rieres Font 

Calda i d'Avià fins el conjunt d’Estanys de Graugés. Hi ha algunes restes entre el Molí del Castell i Graugés, i entre 

Lluert d'Avià i Graugés. Destaquen algunes canalitzacions a cel obert formades per canal de secció quadrangular 

amb parets de maó i amb petits ponts de maó d'arc rebaixat que permetien travessar per sobre. Es conserven a la 

zona del Molí del Castell, de Lluert d'Avià, i de l’ermita de Santamaria d’Avià. També es conserva un saltant d'aigua 

i una bassa a la zona del Molí del Castell, on també hi ha un aqüeducte que travessa la riera, una resclosa de 

ciment a Lluert d'Avià, i el tub d'entrada d’aigua a l’Estany Gran de Graugés.

Totes aquestes construccions tenen el potencial de convertir-se en fites d’un territori construït per l’aigua. 

Segurament el seu valor no recau en cada una de les peces per separat, sinó en el conjunt de tots aquests 

elements en el paisatge. Aquestes ruïnes són icones que arrelen i connecten la gent al lloc. El pas del temps les 

ha cobert i amagat, però també ha preservat aquests moments històrics. L’arqueologia pot descobrir aquest 

moments, que són els principis de la forma de viure contemporània. 

Per tant, el projecte pretén posar en valor i intensificar l’arquitectura de l’aigua, una arquitectura lligada al territori. 

Com l’aigua arriba des de unes petites rieres fins als Estanys de Graugés, i per tant, com aquest territori es pot 

transformar a partir de l’ús de l’aigua. El projecte haurà de treballar per posar en valor la identitat històrica del 
territori, a partir del seu patrimoni natural i construït, entenent com el valor d’aquest recau en un conjunt 
d’edificacions, camins i recorreguts en el territori, que ressegueixen ermites, canalitzacions, aqüeductes....



 
 

projecte d’aigua
El projecte té com a objectiu recuperar el traçat d’una de les estructures hidràuliques més importants de la 

comarca, mitjançant la recuperació dels camins que l’acompanyen, així com una nova proposta d’usos per l’activitat 
agrícola més propera al curs de l’aigua.

Es planteja una sèrie de criteris per treballar el cicle de l’aigua, a partir de la recuperació pel pas vist de l’aigua
de les rieres als Estanys en seu recorregut original:

1 continuïtat de l’aigua per recuperació del flux del canal en el tram de Lluert d’Avià als Estanys. 

2 drenatge dels cultius en els trams del canal descobert entre el Molí del Castell i els Estanys. 

3 infiltració en les zones en les que no es pugui recuperar els traçats de les rieres o dels conductes d’aigua.

A nivell de memòria del territori es plantegen:

4 espais productius a partir de la recuperació dels espais agrícoles lligats a l’estructura de l’aigua.

5 camí del canal com a eix de connexió territorial entre el Santuari de Queralt i el turó dels Tres Hereus.

6 traça del camí amb marques en el paviment, quan no es pugi descobrir el canal.

Pel que fa la infraestructura verda es planteja:

7 vegetació de ribera com a connector biològic, que pretén potenciar les connexions ecològiques entre els 

diferents hàbitats naturals delimitadors, a partir de la plantació en els talussos del canal d’espècies de ribera, en 

contacte amb l’aigua i la terra, per afavorir així l’ecotò.

Tot això el que construeix és un territori on agricultura, camí, canal i vegetació construeixen un paisatge i per tant 

posen en valor l’antiga infraestructura de l’aigua.

El projecte també contempla un nou sistema de governança de l’aigua, d’aprofitament de l’aigua dels canals per 

poder regar els espais agrícoles limítrofes. Això és possible mitjançant un sistema de basses que reinterpreta el 

conjunt d’estanys que existien al llarg dels canals, per tal de construir uns espais d’emmagatzematge d’aigua. 

Mitjançant aquesta actuació de recuperació de la infraestructura hidràulica es poden plantejar també nous usos 
agrícoles que s’intensifiquen mitjançant la utilització d’aquesta aigua per tornar a regar conreus i horts, on a dia 

d’avui hi ha grans extensions de secà.

Aquesta intervenció construeix un nou mosaic territorial, on el curs de l’aigua afavoreix la creació de paisatges 

molt diversos: un mosaic de camps i boscos, cultius variats per assegurar una economia d’autosuficiència i circular, 

barreja d’espècies dins d’un mateix camp per evitar atacs de plagues, espais de secà i espais de regadiu, amb el 

canal d’aigua a cel obert, marges amb arbres fruiters com a complement dels camps, amb un seguit de basses 

naturalitzades, com a espai per la biodiversitat de l’ecotò.

En un moment de gran incertesa climàtica, on el futur de l’alimentació pot passar per l’autoabastiment de productes, 

i per tant, una economia de proximitat, circular i autosuficient, plantejar un millor rendiment de les extensions de 

terreny properes a l’aigua pot ser una solució de futur necessària per a la nostra sostenibilitat social.



 
 

Per aconseguir-ho, es planteja un seguit d’intervencions en l’espai públic que construeix aquests camins i que 

reconeix els diferents elements del paisatge. Un seguit d’actuacions (d’inici de rutes, de node, de reconeixement de 

visuals, d’elements patrimonials...) construeixen aquestes connexions, on les edificacions de la  Colònia de Graugés
són el centre d’aquests recorreguts.

Es plantegen 3 àmbits d’actuació diferenciats:

1 recuperació del flux d’aigua pel canal en el tram de Lluert d’Avià als Estanys.

2 recuperació per trams del canal descobert en l’àmbit entre el Molí del Castell i els Estanys.

3 paviment permeable en la zona del polígon convertint un espai totalment pensat en l’aparcament, asfaltat, en un 

recorregut molt més porós, on l’aigua es pot infiltrar, i per tant es reconegui el pas de la riera soterrada.

Actuacions puntuals, en alguns punts, com en la zona de l’ermita de Santa Maria d’Avià, construeixen una 

pavimentació d’extensió, a mode de catifa que sobresurt de l’ermita i que posa en relació el paisatge construït amb 

el paisatge agrícola i el paisatge de l’aigua. 

Aquestes recuperació de canals a cel obert es fa a partir d’unes peces prefabricades de formigó, que es situen en 

el canal, i que construeixen el ritme del pas de l’aigua pel canal de terra compactada. Les peces construeixen una 

pauta, uns elements de fita i d’urbanització més fota en el territori. El seu color terrós, aconseguit gràcies a la 

incorporació d’àrids del lloc, recorda al to de la ceràmica, el material local que s’ha fabricat al llarg de la història 

amb les argiles del fons de l’estany de les Escoles, i del que encara es conserven alguns forns en les edificacions 

properes als Estanys. La terra compactada reconeix al màxim els valors d’aquest territori tal i com era la 

infraestructura inicial. 

D’aquesta forma el projecte pretén potenciar els eixos de connexió territorial, des del naixement de les rieres en 

les fonts de la Serra de Queralt, fins a l’arribada als Estanys, afegint nous recorreguts a les rutes patrimonials i 

històriques que permetin cosir el territori i el paisatge de l’entorn de Graugés.





 
 

perspectiva històrica: els Rosal
A mitjans del s.XIX, l’any 1858, la família Rosal construeix una fàbrica tèxtil, dins del terme municipal de Berga, a la 

confluència del Llobregat i la carretera que anava des del municipi fins a Manresa. Construeixen també un canal per 

aconseguir un salt d’aigua que generi l’energia necessària per fer funcionar la fàbrica. Aquesta colònia 

s’anomenarà Cal Rosal.

Els Rosal eren una família berguedana de fusters i ferrers, professions que els van anar derivant fins a la indústria 

tèxtil. El seu imperi s’inicia amb els germans Antoni, Ramon i Agustí Rosal Cortina. La família es trasllada a 

Mataró per instal·lar-hi una petita fàbrica tèxtil (són molts els industrials berguedans que comencen la seva carrera 

professional al Maresme). Degut al fort poder econòmic que tenien a la comarca, els Rosal aconsegueixen també un 

fort poder polític, amb influència en l’Ajuntament de Berga, i fins i tot a les corts. Aquest paper els retroalimentarà 

en les seves operacions econòmiques i sobre tot, i els hi donarà un gran poder en el territori. 

Les necessitats de construir una indústria moderna, de gran capacitat, va fer tornar als germans a Berga, on van 

establir-hi la fàbrica de riu. Antoni va ser l’únic dels germans amb descendència: Antoni i Agustí Rosal i Sala, qui 

van continuar amb el negoci familiar del tèxtil. Tot i això, el seu interès no es reduïa només a aquest sector, sinó que 

eren grans compradors de terres de cultiu i forestals. Aquest serà l’origen de la Colònia Agrícola de Graugés. 

La Colònia Agrícola de Graugés es construeix entre 1887 i 1889 amb la compra de terrenys agrícoles per part 

dels Rosal al costat de les que ja posseïen al terme municipal d’Avià. La finca tenia unes 400 ha. En ella es va 

establir un intens sistema d’aprofitament agrícola, amb els coneixements ja adquirits en la indústria tèxtil, fet que va 

convertir a Graugés en la primera Colònia Agrícola del nostre territori, i un referent a nivell internacional. 

Diu la llegenda que un any Agustí Rosal va oblidar-se de felicitar a la seva dona el dia del seu aniverari. Al final del 

dia, ella va esclatar: “encara no m’has felicitat!”. Ell es va disculpar tot compungit i li va dir que li demanés el que 

volgués per compensar-ho, a lo que ella va respondre: “una llac!”

Una altra infraestructura de gran rellevància a la comarca és el Canal Industrial de Berga. Aquesta construcció 

es va fer per consolidar la industrialització de la ciutat de Berga, gràcies a l’aprofitament de l’energia hidràulica de 
l’aigua, tal i com ho fan les colònies al llarg del riu. 

El canal agafa l’aigua del Llobregat i de la riera de Saldes, a Guardiola de Berguedà, i recorre 20km fins moure les 

turbines de les fàbriques de la ciutat. El pas de l’aigua construeix un recorregut en el territori de gran rellevància, on 

un seguit de túnels, aqüeductes, i altres construccions aconsegueixen agafar l’aigua del riu i transportar-la de 

tornada al seu curs natural. 

±



 
 

les edificacions de la Colònia
El punt central de la intervenció són els Estanys de Graugés i les edificacions del voltant. La rehabilitació de 

l’antiga colònia agrícola de Graugés representa una oportunitat de redefinir la relació entre l’aigua i el paisatge 
de la plana. Construir el recorregut de l’aigua que ha dibuixat el territori. La lògica dels seus canals, dels seus 

camins, de la seva terra. Entendre com s’ha construït el paisatge en un lloc on l’aigua ha sigut la protagonista de la 

seva història.

Aquestes edificacions donaven servei a totes les feines agrícoles que es duien a terme en tota l’extensió de la 

Colònia, i s’organitzen al voltant d’un pati rectangular. El projecte complet mai es va acabar d’executar, però avui 

en dia podem distingir la morfologia del projecte de tot el conjunt.

Els edificis de la Colònia estaven ocupats majoritàriament per bestiar, tot i que combinaven diferents dependències. 

L’edifici situat al centre, conegut com la central, és una construcció de tres plantes on hi havia l’administració de

la Colònia, la dinamo, les màquines trinxar el menjar dels animals, el magatzem de gra, els assecadors de blat de 

moro, les bombes i calders de vapor per coure el menjar.

En les altres edificacions, totes ells d’un únic nivell a excepció de les cantonades, hi havia les mules per treballar la 

terra,  corrals de porcs i xais, magatzems de menjar, un soterrani per emmagatzemar els fems. En edificis 

separats hi havia l’escola i el pis del capellà.

La torre de l’amo, és una edificació aïllada, propera a l’Estany i al seu camí perimetral. El fet de tenir un estany 

ennobleix la propietat i li dona una certa distinció. El camí del voltant de l’estany, amb una extensa plantació 
d’arbres o la proximitat de la torre dels propietaris en són signe d’aquesta relació entre el paisatge agrícola, la 

Colònia i l’aigua.

Els habitatges del treballadors es situen en el paisatge, separats de les edificacions del voltant de l’estany.

Estan formats per files de cases de dues plantes, on hi vivien 49 famílies que treballaven a l’explotació. 

S’organitzen en tres edificacions: Carrer Vell, Carrer Nou i Carrer del Mig. Cadascuna de les famílies tenia el pis 

gratuït i disposava d’un hort a més d’una extensió de terreny d’unes 3ha que havien de cultivar i partir-ne la collita
amb els propietaris. Els ocupants dels habitatges podrien també treballar a la fàbrica tèxtil en comptes de a 

l’explotació agrícola. 



 
 

programa funcional
El projecte es centre en l’àmbit de la Colònia, i planteja la reinterpretació d’aquest espai productiu agrícola a partir 

de la unió de diferents usos. Es tracta d’un espai extensament lligat al territori i per tant es pretén que continuï sent 

un espai lligat a la plana agrícola, i que contribueixi a la modernització, a la comprensió i a l’aprofitament d’aquesta 

agricultura. Es planteja aquesta unió des de diferents vessants:

1 centre de recerca agrari com a espai d’investigació a nivell agroalimentari, que pretén contribuir a la 

modernització, millora i impuls de la competitivitat i al desenvolupament sostenible en la plana agrícola de Graugés
i de la comarca. Situat en l’edifici de la central, pretén assegurar el proveïment d’aliments sans i de qualitat als 

consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i en general, a la millora del 

benestar i la salut de la població. Diferents institucions, com els IRTA, Institute of Agrifood Research and 

Tecnology, o les Fundacions de les Universitats, podarien desenvolupar aquesta tasca de recerca.

2 viver d’empreses com a element central per el territori, que proporcioni llocs de treball en relació a l’aprofitament 

dels recursos de l’entorn. Es situa també en l’edifici de la central, i es tracta d’un espai per empreses que puguin 

aprofitar els productes agrícoles, com les tòfones que hi ha en els boscos d’alzines del voltants de l’Estany, la 

producció de noves espècies agrícoles lligades a l’ús de l’aigua o l’aprofitament de la ramaderia per a la 

manufactura d’aliments. Tot això en relació a un centre de venta de comerç de proximitat dels productes 

desenvolupats en la Colònia, i mantenint el restaurant actual en la seva posició com a espai de tast d’aquest 

productes.

3 centre d’interpretació del territori de l’aigua situat en l’antiga torre dels amos, com un espai d’exposició sobre 

l’aigua de Graugés, però també sobre el Canal Industrial de Berga, l’altre gran infraestructura de l’aigua de la 

comarca.

4 nou desenvolupament residencial de tipus temporal, amb espai d’habitatge com a complement per al centre 

d’investigació satèl·lit, però també de descans i reflexió personal. Davant de la nova realitat tecnològica en què 

vivíem i la possibilitat de poder tornar a treballar des de casa, es planteja un espai d’habitatge, que faci possible 

que persones que vulguin fer una estància de treball temporal en un lloc allunyat de la ciutat així com persones 

que vulguin sortir per una estança lúdica de cap de setmana, puguin compartir espais i donar al lloc una rotació
d’habitants que aportin intensitat d’ús a la Colònia.

La incorporació de nou habitatge és segurament la proposta més viable (el promotor la durà a terme en breus), la 

que produeix una major mixtura d’usos, incorporant l’habitatge temporal com a ingredient fonamental de la

intensitat territorial, i també la més sostenible econòmicament i que amb la seva plusvàlua permetrà dur a terme 

el projecte de recuperació dels camins d’aigua i de noves activitats en els edificis de la Colònia.

5 allotjament de turisme rural en les masies més properes a l’estany, Torrentbó i Cal Pla, per atraure visitants al 

territori.

Amb aquest programa es pretén determinar un conjunt de directrius i mesures econòmiques, polítiques i socials,

adreçades a coordinar les accions necessàries per tal de reorientar la comarca cap a una estructura economica i 

social més equilibrada i capaç de generar riquesa.



 
 

ordenació de la colònia
L’accés a la Colònia es produeix pel nou aparcament, un espai que pretén posar en valor les continuïtats que 

existeixen en el territori. Aquest és un lloc extensament cosit per camins, traces històriques, i per tant, la Colònia 

intenta deixar accedir aquestes línies en el seu interior, a partir d’unes traces d’arbres que condueixen a les 

persones, un cop han deixat el cotxe, per l’interior dels edificis, fins arribar a l’espai central. La plaça central és el 

cor de la Colònia, on es situa l’edifici de La Central, espai d’oficines del centre d’investigació i viver d’empreses. 

Els recorreguts interiors de la Colònia es construeixen a partir del teixit d’unes continuïtats entre les diferents peces 

i els seus usos, posant en relació les diferents activitats que tenen lloc en aquests espais. 

El mercat per la venta de productes de proximitat es situa en una de les edificacions agrícoles de la plaça central, 

que avui en dia no compta amb relació amb aquesta, i que a partir d’unes noves obertures pretén posar en relació 

l’espai interior amb l’espai exterior de la Colònia. S’ocupa l’espai amb unes caixes que permeten albergar a l’interior 

diferents tipus d’activitat de venta.

Els antics edificis perimetrals de la colònia s’utilitzen com espais d’hivernacles com a extensió del centre 

d’investigació agrícola.

Un espai d’auditori exterior, ressegueix la zona de terraplenat que es construeix per retenir les aigües de l’Estany, 

posant en relació els espais de la Colònia amb el territori de l’aigua i propiciant una relació transversal, avui en dia 

totalment interrompuda. Es respecten també les línies de plàtans que construeixen els grans eixos dels passeigs
de la Colònia.

En l’antiga torre de la família Rosal, convertida en centre d’interpretació, el gran balcó de la sala principal de la 

torre s’estén cap a l’aigua, construint un espai de relació que permeti caminar per sobre del nivell de l’aigua i

convertir-se també en un espai per veure els ocells de l’Estany. Aquest és un àmbit de parada de moltes de les aus 

que migren dels Pirineus a la costa, i per tant un espai d’un alt valor mediambiental.  

Totes les edificacions de la Colònia es plantejaran respectant al màxim els valors dels edificis actuals, activant tots 

els seus elements, plantejant-se com totalment reversible, amb materials sostenibles, i fent que siguin 

autosuficients energèticament.





 
 

la central: centre d’investigació i viver d’empreses
Produir l’arquitectura del futur és actuar desinhibidament sobre les construccions actuals. Reciclar els edificis i 

adaptar-los a les seves necessitats del futur. Utilitzar el reciclatge com a estratègia d’intervenció. On reciclar 

significa fer els canvis necessaris per tornar a introduir allò sobre el que actuem en un nou cicle.

La nau central va ser construïda el 1898. Té 29m de llarg per 16 d’ample i 15 d’alçada, i esta dividida en tres 

plantes per forjats intermedis. L’estructura, façana i coberta formen una unitat, construïda en murs de mamposteria i 

obra de fàbrica, teula àrab i estructura interior de perfils de fundició, amb una crugia de 3,5m d’ample que es 

repeteix 8 vegades. 

Aquesta lògica constructiva industrial, segons la qual l’edifici es podria resumir en la repetició d’una única 
secció transversal, es transforma a l’entrar en el seu interior, ja que la visió total de la longitud de la nau s’imposa 

sobre l’aspecte repetitiu del mòdul. 

L’edifici construeix un recorregut interior longitudinal en diagonal ascendent com a continuïtat dels recorreguts 

exterior del territori, fent que el vestíbul d’accés i els espais comuns construeixen un espai d’intercanvi d’idees, molt 

lligat al seu ús de centre de recerca i viver d’empreses. Es tracta d’un espai que vol sobredimensionar l’escala del 
col·lectiu, per contribuir al canvi del context en el que es situa. Espais interiors i exteriors alhora, que fomenten un 

alt grau de convivència comunitària.

La intervenció en la nau activa tots els seus elements originals per el nou programa i reutilitza les seves qualitats 

físiques, espaials i històriques per fer més eficient la nova construcció i reforçar la naturalesa de l’edifici original.

El projecte pren com a partida la discontinuïtat estructural de l’antiga escala per fer el buidatge de la nau i la 

construcció d’un seguit d’escales que posen en relació els diferents nivells i converteixen un edifici de 3 nivells en 

un edifici d’un únic nivell. Els espais interiors del vestíbul, relacionen en funció del seu nivell l’edifici amb el paisatge

de l’entorn, amb diferents punts de vista.

L’edifici s’organitza a partir d’un moble de fusta, un edifici dins del propi edifici, distingint molt un espai in-between
entre lo nou i lo vell. Aquesta decisió permet no climatitzar un gran nombre d’espais i deixar visible la façana original 

restaurada tant per la cara exterior com per la interior. Aquest espai actua també com a amortiguador tèrmic de 

l’edifici i permet que l’aire circuli pel seu interior. L’ús de la fusta, com a material lleuger, permet no superar la 

capacita de carrega de l’edifici original, i utilitzar un material de baix cost energètic de producció i de proximitat.

A l’hivern, el vestíbul actua com un hivernacle, captant el sol gracies a la coberta vidriada i l’energia solar s’acumula 

en la inèrcia dels murs existents. A l’interior es renova l’aire de forma natural amb els espais tancats d’oficina a partir 

de micro-ventilacions. Es tracta d’un aire precalentat que no modifica la humitat interior, mantenint així un ambient 

sa. A l’estiu, l’hivernacle s’obre i la vegetació tant interior com exterior i la ventilació natural creuada generen una 

sensació tèrmica d’un quants graus per sota de la  temperatura real. 

En definitiva, es tracta d’un edifici no representatiu, que no és ni d’ostentació ni de prefiguració i si adaptatiu.

Intentant sempre que la intervenció tingui els mateixos valors que la construcció original: sense excessiva 

paternitat, sense ni tan sols estil, còmode com a magatzem i còmode per a la transformació. Arquitectura llesta per 

allotjar usos i identitats canviants en el temps.



 
 

centre d’interpretació: antiga casa de la família Rosal
L’edifici de la torre dels amos es recupera com a centre d’interpretació. Aquest edifici històricament gaudia molt 

de l’espai exterior, i en el llarg dels anys s’ha anat rodejant d’arbres, construint un immens jardí al seu voltant, que 

impossibilita des dels seus grans balcons perimetrals tenir una relació visual amb l’aigua de l’Estany.

Es tracta d’un edifici de planta quadrada de 16m de costat i 18m d’alçada, organitzat a mode de palauet, amb un 

interior construït a partir de la concatenació de diferents habitacions. L’edifici s’organitza a partir d’una caixa 
d’escales central en façana sud, que creix fins a planta primera i dona també accés a les golfes, un espai d’alçada 

molt reduïda, sense cap us. L’edifici creix fins a una torre central, amb un gran valor com a element de distinció i 

d’ennobliment de l’edifici, però que sense un us com a mirador en el seu interior.

El projecte de rehabilitació de l’edifici buida l’espai central del nucli d’escales, totalment atapeït per escales de 

servei, per construir un lluernari, que aconsegueixi portar la llum des del punt més alt de la coberta fins a la porta 

d’accés a l’edifici. El lluernari es construeix a partir d’un sistema de miralls que produeixen la reflexió de l’aigua de 
l’Estany i per tant proporcionen un efecte de moviment i vibració en l’interior de l’edifici, un espai impregnat de totes 

les condicions del seu entorn. 

El lluernari actua també com a element captador d’energia, a partir de la incidència del sol per la coberta vidriada i

l’acumulació de l’energia solar en la inèrcia dels murs existents. A l’interior es renova l’aire de forma natural amb les 

sales d’exposicions a partir de micro-ventilacions.

La proposta recupera també els espais exteriors de la torre, com si es tractés una sala més del centre 

d’interpretació. Es proposen uns camins que pretenen construir uns espais tancats, en els àmbits on es troben els 

diferents arbres, amb uns llacs d’heura continus en el nivell del terra, aconseguint reflectir la llum que entra en el 

bosc per aconseguir una atmosfera horitzontal i uniforme. Es construeix per tant una dualitat entre els camins de 

sauló i les zones de vegetació densa i informe. 



 
 

pla de millora territorial 
En relació a aquest nou nucli construït es planteja una sèrie de noves edificacions com a complement d’aquestes 

espais d’equipament i d’ús públic per tal de poder fer més eficient aquestes construccions. 

Davant l’imminent Pla de Millora Urbana que el propietari dels edificis i terrenys propers a l’estany vol dur a terme, 

on es permetrà construir 8.000m2 de sostre residencial i 8.000m2 per a altres usos, es proposa desenvolupar un 

model residencial que posi en relació l’aprofitament productiu del paisatge de l’entorn amb la qualitat de vida dels 

seus residents.

Es tracta d’una actuació que es situa fora del límits marcats per el POUM d’Avià, com a Pla de Millora Urbana – 4
requerint per tant una modificació de l’àmbit del Pla.

implantació territorial: criteris de nova ordenació i espai públic
El projecte planteja un desenvolupament territorial de baixa densitat (8.000m2 de sostre residencial de nova 

creació) per garantir així la permeabilitat entre les noves edificacions i el paisatge agrícola de l’entorn.

Es prenen com a model els habitatges originals de la Colònia Agrícola. Tres edificacions, amb nom propi:
Carrer Vell, Carrer Nou i Carrer del Mig, de blocs lineals, orientats nord-sud, envoltades de territori agrícola, on a 

cada un d’ells s’accedeix pels camins que cusen el territori i construeixen el paisatge de la Colònia. 

Les noves edificacions es situen segons criteris de continuïtat de l’espai públic i de les construccions 
agrícoles de l’àmbit sud de la Colònia. El punt de partida són els dos eixos verticals que construeixen els camins 
dels plàtans.  El ritme de camins, desnivells topogràfics i drenatges d’aigua que lliga horitzontalment aquests dos 

eixos, s’estén seguint la topografia per construir uns nous habitatges que tenen la voluntat de posar en relació el 

paisatge agrícola del seu entorn amb l’aigua de l’Estany Gran de Graugés.

Amb aquesta actuació es pretén garantir el funcionament actual de les construccions agrícoles, donant així 

continuïtat a l’activitat que aquetes desenvolupen al territori i minimitzant la seva possible dispersió en l’hipotètic 

cas de la seva substitució. Únicament es planteja l’eliminació de les peces que no garanteixen una lectura 

transversal als dos grans eixos verticals. 

Tot això amb l’objectiu de mantenir un territori el més heterogeni possible, un organisme divers que insisteixi en la 

identitat cultural (la colònia, els habitatges de la colònia, les masies, el terraplenat, les eixides, les galeries, les 

tribunes, el terrat....), topogràfica i històrica.

L’espai buit es dissenya a partir d’un catàleg idèntic al dels espais agrícoles limítrofes. El planejament de l’àrea 

substitueix el vocabulari purament urbà de carrer, plaça, parc o rambla, per el de riera, torrent, canal, estany, camí, 

bosc, era, marge o turó i, en conseqüència, el projecte d’urbanització desenvolupa aquestes noves figures pròpies 

de dominis de destacat valor paisatgístic. Aquestes imatges “lèxiques” es tradueixen  en l’ús de formes,

materials, processos i temps de construcció idonis i coherents amb aquestes noves naturaleses. Es dona un 

topònim a tots els espais: el camins dels plàtans, el camí del canal, el bosc de l’estany, el marge de l’aigua, l’era de 

les masies…



 
 

territori de futur
El projecte pretén posar en valor la identitat històrica del territori, a partir del seu patrimoni natural i construït,
entenent com el valor d’aquest recau en un conjunt d’edificacions, camins i recorreguts en el territori, que 

ressegueixen ermites, canalitzacions, aqüeductes.... 

Posar en valor la identitat històrica del territori, a partir del seu patrimoni natural i construït és estimar el territori. 
Graugés continua sent un gran desconegut, però amb els anys que porta contribuint al paisatge del nostre país, es 

pot tornar a convertir sens dubte en pol d’atracció de canvi i referent mediambiental i social del territori. 

texere
El passat de l’arquitectura té a veure amb una primera activitat de teixir. És per tant l’arquitectura hereva d’una 

tradició de filadors d’històries que són els llocs, les construccions y les persones.

L’acció de teixir converteix fibres en teixits, costelles en vaixells, pedres i bigues en esglésies. Tacte en textura, 

llocs en contextos, excuses en pretextos i paraules en textos.

I per això és imprescindible ser capaç d’oferir un relat, com a mecanisme de comunicació. Cal que el projecte 

transmeti el que s’està fent. Una narració que faci partícip als habitants d’aquests territori d’un projecte global que 

està construint el canvi per un territori del futur. Entendre el projecte com a infraestructura cívica de l’entorn, on la 

Colònia actua com a catalitzador dels canvis d’un territori teixit per l’aigua. 

En llatí, texere, es refereix tant a l’acte de teixir la ordit d’un cistell com al teixit dels arguments que porten a la 

construcció d’un projecte. Així, l’arquitectura, abans de ser objecte és narració.

de graugés a la ciència comprensible
Graugés és el lloc que va escollir Jorge Wagensberg per passar-hi llargues temporades de retir, on reposava, 

pensava i escrivia aforismes com: “Si la natura és la resposta, ¿quina era la pregunta?” que deixava escrits en 

papers enganxats als troncs dels arbres del camí del costat de l’estany.

Wagensberg es va enamorar del Berguedà i a Graugés va trobar la companyia intel·lectual d’Álvar Rosal, últim 

descendent de la família que va construir la Colònia. En l’edificació més pròxima a la torre del propietari hi tenia el 

seu apartament. 

Convertir Graugés un altre cop en un lloc per viure, on la reflexió, la contemplació de l’aigua de l’estany i l’activació 

dels nous usos agrícoles, patrimonials i mediambientals lligats a la infraestructura de l’aigua, permetin donar a 

la Colònia una nova vocació, que com en el moment de la seva construcció, estigui totalment lligada al territori que 

l’envolta. En definitiva, fer el territori de Graugés comprensible.


