


COLÒNIES TEXTILS DEL BAIX BERGUEDÀ

El paisatge  uvial del Riu Llobregat està caracteritzat per una se-
qüència de colònies tèxtils. Aquest tram és una peça de patrimo-
ni excepcional per la freqüència i la qualitat urbana d’aquests 
petits nuclis de població.

Les colònies tèxtils són elements característics de Catalunya, 
cada colònia neix amb una fàbrica. Són petits nuclis urbans que 
es formen a causa d’una fàbrica que obté energia gràcies al 
salt d’aigua del riu. D’aquesta manera, una colònia tèxtil està 
lligada a un riu per apro tar l’energia de l’aigua.

Si parlem del paisatge industrial, les colònies són els elements 
més remarcables a la zona de Catalunya. El seguit de les colò-
nies que es lliguen als recorreguts del riu Ter(i el seu a uent, el 
Fresser) i el riu Llobregat(i el seu a uent el Cardener) formen un 
conjunt de petits pobles tocant el riu, més concretament, un 
centenar de colònies formades a mitjans del segle XIX. D’entre 
aquestes més de cent colònies, totes segueixen un patró però 
no n’hi ha dos d’iguals.

Fins la meitat del segle XX, la industrialització de les colònies es 
manté operativa. A partir de llavors, les fàbriques comencen a 
entrar en crisis.

Des de Berga  ns a Navàs(Baix Berguedà), trobem un recorre-
gut d’aproximadament 30km de colònies amb un desnivell de 
160m. En total són 15 colònies al riu Llobregat, d’on la que feia 
16, la Colònia Carme, es troba actualment enfonsada sota el 
Pantà de la Baells. Entre aquestes quinze trobem, per ordre des-
cendent del riu: Cal Rosal (la més alta, a una altura de +480m), 
La Plana, l’Ametlla de Casserres, Cal Metre, Cal Bassacs, Vila-
domiu Vell, Viladomiu Nou, El Guixaró, Cal Prat, Cal Casas, Cal 
Pons, Cal Vidal, Cal Riera i l’Ametlla de Merola(la més baixa, a 
una altura de 320m).

El sistema de colònies està estructurat per la carretera i l’antic 
traçat del carrilet, paral•lels al riu, que connecten entre si ca-
dascuna de les colònies. El carrilet és posterior a la carretera, i 
utilitza la terra sobrant de la construcció de la carretera per po-
sar-se aproximadament al mateix nivell. L’any 1887 s’inagura el 
tram de Cal Rosal a Puig-Reig, el primer. 

Actualment, diferenciem tres velocitats en aquest tram: la ràpi-
da, efectuada per l’autovia de Montserrat, que comunica Ber-
ga amb Barcelona sense haver de passar per cada una de les 
colònies industrials; la intermitja, efectuada per la C-16 que co-
munica cada colònia i cada municipi; i la lenta, per persones 
i bicicletes, que consisteix en l’alternativa a la carretera per la 
xarxa de camins rurals. També en la velocitat lenta està inclosa 
la ruta de l’antic carrilet, actualment enfocada en un projecte 
de reconstrucció de la ruta coneguda com la via blava.
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LA PORTA DE LA RUTA DE COLÒNIES

Les velocitats que connecten les colònies es creuen entre si mit-
jançant una sèrie de nodes. El primer node, ens permet accedir 
a la porta de la ruta de les colònies: Cal Rosal. Aquesta és l’úni-
ca colònia que pertany a la capital de comarca, Berga.

Cal Rosal és la primera colònia al riu Llobregat, construïda al 
1859. És la primera de les quinze, d’una ruta que seguint el riu 
comença a 480 metres d’altura i baixa  ns als 320, per tant, és la 
porta del projecte de la via blava del Llobregat.

La colònia industrial pertanyent a Berga consolida un nucli urbà 
sumat a un teixit urbà més contemporani pertanyent a Olvan i 
una urbanització muntanyosa pertanyent al municipi d’Avià. És 
l’única colònia que pertany a tres municipis, equidistants a la 
mateixa. 

Cal Rosal es connecta amb Berga i amb el seu polígon industrial 
mitjançant l’autovia de Montserrat. Cap als altres pobles es re-
laciona segons diferents vies interurbanes. La mancança d’un 
equipament educatiu fa necessària la mobilització i la depen-
dència cap als municipis als que pertany. 

El nucli de població es troba dividit, així, en tres parts: les naus 
industrials pertanyents a Berga, el poble modern amb activitat 
comercial pertanyent a Olvan, i el poble antic d’habitatges uni-
familiars pertanyent a Avià. Aquest fet demogrà c fa que no 
hi hagi una intervenció única per tot el conjunt, sinó que cada 
municipi s’encarrega de la seva part i funciona paral•lelament 
i no simultàniament. 

Des de Cal Rosal, a part de la ruta de la via blava, també co-
mença la ruta cap a Pedret, actualment bastant coneguda per 
la gent del territori. Però, dins de Cal Rosal, amb velocitat lenta 
es pot accedir cap a la diferents punts d’interés, com son: la 
resclosa( a dos quilòmetres de distància), el “konventzero“ dins 
el propi conjunt fabril, l’accés a tot el conjunt patrimonial de 
colònia, el teatre actualment en ús, la famosa  ra del bolet de 
Cal Rosal, el pont d’Orniu(a les afores del poble), i el mas de Sant 
Vicenç d’Obiols. 
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CAL ROSAL  

El PDU ha designat Cal Rosal com la porta del comerç, 
fet que ha bene ciat que el poble estigui actiu. Aquesta  
porta està dinamitzada per diferents  res al llarg de tot 
l’any, en especial:  la famosa  ra del Bolet de Cal Rosal 
,des de 1988; la  ra de la Tòfona, impulsada des de 2008;  
i la  ra tèxtil de Cal Rosal, amb la primera edició l’any 
2010.

L’activitat comercial es concentra en la part pertanyent 
a Olvan, on la pendent es quasi bé inapreciable, amb 
una plaça de forma irregular, d’on la meitat de la plaça 
està ocupada per un pàrquing comunicat amb la ca-
rretera de velocitat intermitja, la C-16. En aquesta plaça 
és on abunden restaurants i alguna botiga en planta 
baixa, que interactuen amb els estants de les diferents 
 res. Aquesta part és considerada el poble modern, di-
buixat com un teixit de carrers més o menys ortogonals, 
alguns sense acabar. La via c-16 actua com a barrera 
entre una part del poble i l’altra, i també colonitza part 
de la plaça comercial amb el pàrquing i una corba cap 
a la rotonda.

L’antiga activitat productiva en les naus es troba en la 
part pertanyent a Berga. Aquesta és considerada com 
la part amb la essència de colònia. Consta d’alguns ha-
bitatges plurifamiliars actualment rehabilitats i ocupats 
en la cota més alta, on s’apro ta la topogra a al màxim 
connectant aquests edi cis amb els industrials. A la cota 
de colònia, trobem  l’Església en la ”plaça d’entrada” 
on s’accedeix al conjunt, les naus fabrils abandonades 
i l’antic convent al  nal del carrer. En resum, un con-
junt d’edi cis patrimonials situats en un terreny molt in-
clinat i amb una visió de l’entorn natural excepcional. 
Actualment l’antic convent està ocupat com a centre 
artístic multidisciplinari,que rep el nom de “Konventzero”. 
Aquesta organització ha dotat de vida el convent aban-
donat i ha anat ampliant el seu programa en algunes de 
les naus abandonades.

L’activitat residencial i més tranquil•la del conjunt es situa 
a davant la plaça e l’Església, a l’altra part de carretera. 
Aquesta part pertanyent a Avià pot ser arribada a consi-
derar-se un barri, una urbanització de cases aïllades sen-
se cap mena d’activitat terciària, llevat del teatre, situat 
a l’entrada i un caminet cap a l’antic molí de Minoves i 
l’antiga escola de nens. El terreny és bastant accidentat 
i, per tant, els carrers són estrets, sinusoïdals i van resse-
guint l’orogra a del lloc. Tot i aquesta complexitat, la to-
pogra a permet tenir una bona visió de l’entorn a cada 
habitatge i la sensació d’alliberament: al pujar de cota, 
les edi cacions no són visibles entre si directament. 05



En resum, Cal Rosal és un conjunt d’habitatges on el co-
merç dinamitza la plaça principal i des d’on veiem a l’al-
tra banda del riu unes naus patrimonials abandonades 
on l’art ha  orit entre les ruïnes.

Aquest conjunt deixa de ser conjunt i passa a ser frag-
ments quan apareix la mobilitat. Al cor de Cal Rosal, on 
l’art sorgit de la ruïna i l’activitat del poble poden inte-
ractuar, hi trobem una rotonda. Aquesta rotonda talla 
la continuïtat de la via blava, dividint la naturalesa i el 
poble en dos espais ben diferents i aporta tota l’impor-
tància a una carretera que actualment és per a una ve-
locitat intermitja i no ràpida com anys enrere. La carrete-
ra s’apodera de Cal Rosal menjant-se mitja plaça amb 
una plaça per a l’estacionament dels cotxes i trencant 
la unió del teatre amb l’Església, que segueixen mirant-se 
simultàniament per les seves orientacions. 

També aquesta és la que creua el riu amb un pont de 
carretera que consta de dos petites voreres per a via-
nants, que inutilitzen l’antic pont just al costat, peatonal 
però tan poc connectat amb el poble que el fan un sim-
ple monument i no un pont monumental com és. L’an-
tic pont connecta dues places mortes: un pàrquing de 
terra per a vehicles grans, i una rampa tallada per una 
nau antiga. Però, al passar pel pont obtenim una visió 
espectacular del riu i del seu bosc de ribera, al qual tam-
poc es pot accedir per una seqüència de naus afegides 
a les naus principals, algunes de molt danyades, i que 
col•lapsen la possible entrada cap al bosc de ribera.
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Projectant un recorregut de mirades

A l’observar la fragmentació que provoca el conjunt de carre-
teres, em proposo un exercici de dibuixar Cal Rosal sense ca-
rreteres, què passa si les esborrem del mapa, dissenyem l’espai 
per a les persones i la velocitat lenta, i no per als automòbils, ja 
que volem aconseguir que sigui un lloc on parar-se i no passar 
de llarg. Després d’aquest exercici, la mobilitat s’ha de tornar 
a col•locar,ja que és imprescindible i gràcies a la carretera el 
comerç de Cal Rosal segueix viu, però la tornem a integrar en 
el paisatge de manera molt menys agressiva, quedant més 
discreta i donant protagonisme a les persones. 

El projecte cerca la continuïtat dels recorreguts dels vianants 
entre aquesta varietat d’usos i provoca una seqüència de pla-
ces, per observar el territori des de diferents perspectives i des 
de diferents mirades a la manera de viure. Per tant, es planteja 
com convertir Cal Rosal en un un punt de con uència de tres 
municipis i no en una triple delimitació territorial. 

La proposta d’unir les parts de Cal Rosal i donar prioritat a la 
vida a peu i no sobre rodes, consisteix en la formació d’un se-
guit de places amb diferents mirades tant de paisatge com 
de manera de viure.Aquestes estan lligades entre elles amb 
diferents passeigs i formen un recorregut continu, que ve a ser 
un recorregut de mirades.

Una nova plaça distribuïdora i central respecte les altres, és la 
situada al cor del poble(on actualment hi ha una esplanada), 
que interactua amb el poble i amb el pont cap a les naus de 
la colònia. La rotonda és substituïda per una plaça on el seu 
propi paviment ens dirigeix des del poble cap al pont antic, 
posant-lo en valor i invitant-nos a passar cap a l’edi ci refor-
mat i el nou passeig vora el riu. 

Aquesta plaça té una part únicament per a vianants, amb 
un mirador cap al conjunt fabril, que consisteix en unes gra-
des que comuniquen el pas de la via blava, desviada per una 
cota inferior, amb la nova plaça natural. En la cota més alta, 
l’antiga ruta del carrilet divideix la plaça en dos embuts delimi-
tats per masses d’arbres, un per a una zona de pícnic i l’altre 
per a delimitar un pàrquing naturalitzat(quadrñicula d’arbres), 
on quan no hi hagi la necessitat d’estacionament, pot ser un 
eixamplament de la zona natural.

Des d’aquesta plaça, en el punt central del projecte, podem 
desviar-nos per diferents camins:

-Cap al poble, amb una nova plaça urbanitzada que prioritza 
la realització de les  res.

-Cap a la via blava, que comunica també amb el pont d’Or-
niu i el Mas de Sant Vicenç d’Obiols en una direcció, i cap al 
pont de Pedret en la direcció contrària.

-Cap al pont antic, per vianants, que condueix cap a la 
nau reformada, utilitzada com a nucli vertical entre el ca-
rrer de cota alta i el nou passeig vora el riu, i des d’on es 
pot anar cap a la plaça del teatre ja existent, on es tro-
ben també la riera de Molins i el torrent de la Font Calda. 08
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Cap al poble

La vida de Cal Rosal està concentrada en la part d’Ol-
van. La plaça central és el cor del poble, on les plantes 
baixes estan ocupades per la restauració i algunes boti-
gues locals. Aquesta activitat està complementada per 
les estructures de fusta utilitzades per a les diferents  res, 
entres elles la més famosa, la Fira del Bolet. 

L’espai principal actual és una plaça irregular grandiosa 
tallada pel pàrquing. 

L’entrada al poble des de la naturalesa és amb la roton-
da. Hem de creuar pel voral de la carretera, passar pel 
pas de vianants i, així, arribar a un poble de poc més de 
100 habitants. 

La primera casa, amb una façana groga ens dóna la 
cara. Antigament estava l’estació del carrilet al davant, 
actualment no queda res d’aquesta estació, només el 
record dels veïns. Avui en dia hi ha una plaça dura, on 
es celebra la  ra del Bolet entre altres  res, amb un parc 
infantil intergrat i un pàrquing. La forma extranya de la 
plaça es deguda a la seva adaptació a la c-16, amb 
una lleugera corba per adaptar-se a la rotonda. 

Desl sud, de la carretera qüasi bé no s’intueix la plaça, 
només un mar de vehicles en el pàrquing que tapen la 
visió de l’activitat comercial.  De nitivament, és un poble 
on ha arribat l’època contemporània i ha arrasat amb 
tot el record d’un poble de colònia. Ha estat conver-
tit en uns carrers i no unes cases, un pàrquing i no una 
plaça, un espai per circular i no per caminar.

La carretera divideix el poble en la zona més integrada 
en la muntanya, i l’altra més integrada en el riu. L’una 
amb molta vegetació i més tranquil·litat de cotxes, l’al-
tra exposada als veïns, als cotxes i als espais verds da-
vant el riu. 

La zona que toca el riu la podem considerar més intac-
ta a l’època. És un seguit se zones verdes amb zones 
d’esbarjo per als nens i horts que cuiden els veïns però 
també amb la construcció de barraques utilitzades com 
magatzems.

La proposta és una plaça urbanitzada, delimitada per 
la franja d’edi cacions existent i una altra de nova edi -
cació destinada a habitatge. Aquesta nova franja con-
sisteix en dos edi cis lineals separats per un jardí de 12 
metres d’amplada, aquest jardí fa que les noves edi ca-
cions no deixin de tenir  el contacte directe de la natura-
lesa, tan present en aquest àmbit.
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Al  nal de l’edi ci, es situa un equipament públic ad-
jacent a un edi ci ja existent, una escola, ja que hi ha 
mancança d’aquest edi ci al poble. L’edi ci de l’escola 
està encarat a un existent parc infantil ja existent que es 
relaciona amb un torrent. 

La nova plaça no conté pàrquings, ja que aquestsha es-
tat traslladats a la plaça d’unió del poble amb la natu-
ralesa, a l’interior dels nous edi cis, i als laterals de la ca-
rretera. Així, és un espai públic allargat d’on es destaca 
l’antiga ruta del carrilet(que marca el seu recorregut des 
del pàrquing) per un paviment de travesses de tren. En 
l’espai que ocupava l’antiga estació del carrilet, avui en 
dia enderrocada, s’eixampla el paviment de fusta per 
recordar aquesta edi cació i donar-li entitat a la ja no-
menada “Plaça de l’Estació”. La carretera c-16 al pas-
sa al costat de la plaça, més discreta i acompanyada 
d’una  lada d’arbres per a no tenir tant protagonisme.  

La via blava

La via blava és un projecte que es durà a terme per als 
vianants i les bicicletes, connectant totes les colònies del 
Llobregat. 

En el tram de Cal Rosal, que és la porta d’aquesta ruta, 
s’utilitza un camí ja existent, per on passava l’antic carri-
let. Aquest mateix camí cap al nord connecta Cal Rosal 
amb Pedret, una ruta bastant coneguda avui en dia per 
les persones locals. 

A l’arribar al poble, actualment aquesta acaba al to-
par-se amb la rotonda. L’intervenció desvia la via blava 
per sota del riu, amb un moviment de terres que permet 
seguir amb un camí natural vora el riu i el nou mirador, 
cap al poble. A l’endinsar-se al poble, passa pel carrer 
de cota més inferior, d’on hi ha poques edi cacions i es 
pot veure el riu Llobregat.  En alguns trams  ns i tot hi ha 
alguna zona de parc vora el riu, que fan el trajecte de 
via blava molt més agradable que travessant pel bell 
mig del poble. Al  nal del recorregut per Cal Rosal, tro-
bem a mà dreta el pont d’Orniu, que ens pot conduir a 
visitar el Mas de Sant Vicenç d’Obiols, i  ns i tot per cami-
nets podem arribar  ns la colònia agrícola de Graugés 
amb un llac espectacular. Es proposa el seguiment de la 
via blava pel camí natural agafat una vegada es creua 
el pont d’Orniu.
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La colònia industrial

Actualment estan tots els edi cis abandonats i alguns bas-
tant degradats, sobretot els afegits, que també obstaculit-
zen l’entrada al bosc de ribera. Els edi cis que estan millor 
conservats són l’Església de Sant Antoni, els habitatges de 
la muntanya(actualment rehabilitats i amb un 90% d’ocu-
pació), i l’antic convent, que actualment està cuidat pel 
“konventzero”, tenint ara la funció d’un centre artístic mul-
tidisciplinari. Des de la primera plaça nova, podem creuar 
l’antic pont i arribem a la zona fabril, allà on els edi cis avui 
en dia abandonats abans estaven en constant ús per a la 
fàbrica tèxtil. 

Si arribem des del poble avui en dia, hem de creuar un pont 
pensat unicament per cotxes, on l’espai per al vianant és 
un simple pas d’apenes 1,20 metres separat per una tanca 
de formigó dels cotxes.  La sensació de seguretat és inexis-
tent, sembla que la tanca ha estat posada per indicar que 
per allí pots passar, pero potser no hauries. 

Una vegada entrem en la colònia, ho fem per una plaça 
interrompuda per una parada de bus sense ús just en el 
mig. Des d’aquesta plaça podem observar una Església 
bastant conservada envoltada d’edi cis en decadència. 

Els edi cis fabrils es caracteritzen tots per ser de planta rec-
tangular, sent la part més llarga paral·lela al riu. Les faça-
nes són amb un ritme molt pautat de  nestres rectangu-
lars actualment tapiades en gran part, consten de planta 
baixa i planta primera, quedant una planta soterrani a sota 
del nivell de carrer.

Com més ens adintrem pel carrer cap al cor del conjunt, 
més misterios és tot. Sembla que ens adintrem en una pe-
l·licula de por on ens sentim protagonistes sense saber la 
trama. Des de fora, semblen edi cis aparentment aban-
donats, amb vidres trencats, sense manteniment... Però la 
preseància del konvent fa sortir l’art de la ruïna existent, 
donantuna certa atmòsfera tenebrosa als carrers.

Si assomem el cap per un dels forats que antigament eren 
portes, ens trobem un escenari que ens fa pensar que la tra-
ma de la pel·licula que protagonitzem avança. Un interior 
abandonat d’un edi ci antic amb unes obres tenebroses: 
un llit amb uns llençols que s’adapten a una forma ovala-
da amb taques vermelloses... desviem la vista i observem 
uns montants de fusta d’un antic jaç de fusta entrelligats 
entre ells i penjats del sostre que es van movent al ritme del 
vent que entra per les obertures...  nalment si girem la vista 
observem el que seria una habitació antiga, amb objectes 
antics com una lámpada, una taula, una cadira i molta 
pols. És una obra del konvent, aquesta  manera ded fer 
art colonitza algunes de les naus abandonades per fer els 
seus escenaris i dotar, d’auna manera, de vida i d’entitat 
els espais buits. 12



El konvertzero és de neix a ell mateix com un espai per 
l’art, però també una manera de fer i d’entendre la cul-
tura arrelada al territori.

 “La seva funció principal és la mediació cultural a través 
de la creació i difusió artística amb la voluntat de digni-
 car l’entorn, un paisatge únic mutant, on el contingut 
i el continent sovint no encaixen.”  https://konventzero.
com/Qui-Som

Algunes intervencions del Konvent en la zona fabril són 
la pintada de murals i les fotogra es antigues en algunes 
de les parets de les fàbriques, que fan memòria del pas-
sat alhora que embelleixen el recoregut entre les naus. 
A part d’aquestes accions, realitzen diferents esdeveni-
ments i residències d’art on molts artistes visiten l’antic 
convent.

El kovent és una combinació dels següents conceptes: 
Autogestió, Llibertat, Resiliència, Cultura, Art, Manera de 
fer, ruïna, Inacabat. No sols actuen en l’edi ci de l’antic 
convent sinó de donen vida amb el seu art a través dels 
edi cis en ruïna.

Per tal de reviure les naus abandonades, i de recolzar 
el projecte ja impulsat pel konvent, la proposta és inter-
venir en les naus principals. Són tres naus on es planteja 
l’entrada d’aquestes mitjançant els cossos sobresortints 
que hi ha entre una nau i l’adjacent. Aquests cossos són 
convertits en carrers interiors que actuen alhora com 
connectors verticals. En resum, els cossos prescindeixen 
de part de les façanes per convertir-se en carrers esg-
laonats que connecten el nou passeig ara ja accessible 
vora el riu, amb el carrer de la colònia, amb 4 metres de 
diferència. 

Res ni cap lloc està totalment abandonat, sinó que es 
troba a la espera d’encaminar una nova vida, amb una 
contínua transformació del territori. Així, es projecta la 
primera de les naus però les altres dues es plantegen en 
un procés de transformació. Amb la reutilització dels es-
pais existents es recolza la preservació del medi ambient 
i es posa en valor la singularitat del territori.

Les naus principals tenen l’estat de continua transforma-
ció en ser edi cis on l’art s’apoderi d’ells i també donin 
peu a ser utilitzats pels veïns. Les naus més petites i per-
tanyents a la fàbrica nova, posicionades en la cota més 
baixa mirant cap al riu amb unes bones vistes, es propo-
sa l’adaptació cap a una nova vida:habitatge, un siste-
ma de cohousing que pot ser utilitzat per amants de la 
naturalesa i també per diferents artistes que vagin a visi-
tar el konvent, on actualment hi ha una residència, però 
el fet d’estar en continu creixement fa que la demanda 
pugui augmentar.
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L’edi ci

La primera de les naus, té una peculiaritat: està integra-
da a la plaça existent de l’Església en una façana i en 
l’altra dóna la cara a una nova plaça: L’enderroc de 
la nau adjacent, en mal estat, sense cap essència de 
colònia i d’edi ci de la època, permet l’apro tament de 
la llosa de construcció i el mur de contenció per ser una 
plaça de superfície similar a la plaça actual del teatre. 
Així, la benvinguda des del pont antic, ja no és a una vo-
rera que segueix la carretera, ara és una plaça que mira 
cap al bosc de ribera del riu Llobregat. 

Així, la primera nau, amb una façana a cada plaça, és 
l’àmbit d’intervenció del projecte, deixant plantejat el 
funcionament de les altres dues naus com a comple-
mentari d’aquesta. El programa és per als veïns del po-
ble, i per al konvent, per així ser un edi ci que vinculi els 
dos móns de Cal Rosal. El centre artístic està creixent per 
les naus adjacents, amb espais per la pràctica de les 
arts escèniques i  per a pintar diferents murals, i a part, la 
gent del poble demana un espai per al coworking i per 
a la posada en comú de diferents idees.

L’edi ci s’endinsa en un projecte de ressaltar la bellesa 
de la decadència, deixant espais en la ruïna existent 
consolidada, i alguns espais que requereixin de clima-
tització, amb certa intervenció.   La gran peculiaritat 
d’aquestes naus, és el magní c entorn de bosc de ribera 
al costat del riu Llobregat i la relació amb la resta del 
conjunt de colònia. Per aixó, el projecte consisteix en la 
deconstrucció de la nau existent, per fer així que l’espai 
exterior entri en l’interior formant places interiors i,  ns i 
tot, un jardí interior que alhora serveix per a millorar l’am-
bient. 

L’entrada a l’edi ci s’efectua per la plaça de l’Església 
o per la plaça nova resultant de la nau anterior. La cir-
culació principal s’organitza cap a l’atri principal dotat 
del jardí interior. Des de l’atri es pot accedir a la franja 
central, la més rígida i destinada a coworking en planta 
soterrani, aules en planta baixa, i sales d’assaig en plan-
ta primera. 

Un seguit de passos, o la permeabilitat de les aules, fa-
ciliten l’accés cap a l’altra franja, destinada a una am-
pliació del programa de la franja central o a despatxos, 
com és en el cas de la planta baixa. 
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La composició de l’atri està formada per un triple es-
pai, aconseguit gràcies a la retallada dels forjats. Per tal 
que l’atri no faci perdre l’estabilitat i l’arriostrament de la 
façana, es amntenen algunes bigues de tal manera que 
el màxim de bigues seguides eliminades no sigui superior 
a dos. A més, es lliga a la façana per la part interior una 
estreta passarel·la per manteniment que a la vegada 
serveis d’arriostrament entre les bigues de l’atri.

Diferenciem dos espais: el climatitzat i el no-climatitzat. El 
climatitzat és allí on es realitza alguna de les funcions del 
programa, l’exterior són el seguit de places i jardí interior. 
El jardí interior és la naturalesa que arrasa l’edi ci i s’en-
dinsa en la ruïna. En aquesta zona enjardinada, es situa 
l’atri de les escales que accedeixen als diferents nivells.

Les naus adjacents en la part de cota superior, serien en-
derrocades ja que són petites, no tenen entitat de fàbri-
ca(són posteriors), estan en mal estat i di culten l’accés 
i la il•luminació de les naus principals. 

Pel que fa a les naus adjacents a la part de cota inferior, 
són enderrocades les dues naus més petites de les tres, 
més degradades i amb poca qualitat ja que no tenen 
unes correctes condicions d’il•luminació, ni ventilació, 
ni salubritat. La nau central, més allargada i amb enti-
tat de fàbrica, ja que manté la coberta a dos aigües 
característiques i te unes condicions millors en quant a 
il•luminació, ventilació i salubritat, és emprada com una 
ampliació del jardí de la nau principal i alhora, un jardí 
local(amb nova coberta translúcida de policarbonat) 
travessat pel paseeig del riu(per tant, majoritària-ment 
obert)on la gent del poble pugui plantar diferents 
plantes autòctones i fer-se’n càrreg.

Així, en les naus enderrocades, es mantenen les lloses 
de fonamentació adaptades a un nou paviment, i els 
murs de contenció rebaixats a un metre per ser ara 
baranes. D’aquesta manera, es reutilitzen les 
construccions ja fe-tes per a l’adaptació al terreny i 
convertim aquestes ve-lles naus amb uns balcons que 
miren cap al riu i, entrelli-
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L’energia 

L’antiga fàbrica funcionava en gran part amb l’energia obtinguda de l’aigua del riu. La resclo-
sa, situada a uns 2 kilòmetres de les naus, porta l’aigua per un canal elevat  ns la nau on es troba  
la caldera, la màquina de vapor i la turbina, allí s’obtenia l’energia. De la turbina, surt l’aigua de 
retorn cap al riu mitjançant un canal en planta soterrani, el qual és canalitzat i, per tant, queda 
amagat, a partir de la nau d’intervenció. Sota la nova plaça, que és on havia l’antiga nau, surt 
l’aigua cap al riu un altre cop, des d’un forat del canal cap a l’exterior. 
El salt d’aigua i la turbina van ser venuts el 1989 a uns constructors de Banyoles. Les màquines de 
vapor van ser venudes en totes les colònies com a ferro pur.

Es proposa reactivar la infraestructura del funcionament de l’aigua per obtenir energia. 
L’energia hidroeléctrica és una energia renovable, limipia, que es propasa utilitzar-la per com-
pletar l’energia eléctrica necessaria proporcionada per una altra font d’energia i, així, reduir la 
demanda d’electricitat. 

Elements essencials per la re-activació: 

l_RESCLOSA: Venuda a uns costructors de Banyoles. Proposta: alquilar instal ·lacions. 

2_SOBREEIXIDORS: Es propasa adaptar el circuit d’aigua amb sobreeixidors, per permetre !liberar 
part de l’aigua retinguda sense que passi per la sala de maquines. 

3_DESTRUCTORS D’ENERGIA: Es propasa adaptar el circuit d’aigua amb destructors d’energia, 
per així reduir l’energia de l’aigua i evitar erosions en el terreny o sobrecarrega. 

4_SALA DE MÁQUINES: Adaptar la nau propasada per a introdurr la turbina i l’alternador amb les 
condicions Optimes, donat que la antiga sala de maquines esta molt desgastada. 

5_TURBINA: Venuda. Es propasa adquirir una tubina per a la instal ·lació. 

6_ALTERNADOR: Les antigues maquines de vapor es van vendre per ferro pur. Es pro posa adqui-
rir un alternador per a la instal ·lació. 

Informació sobre el funcionament extreta de: https://www.fundacionendesa.org/es/centra-
les-renovables/a201908-central-hidroelectrica
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COMPROBACION  DE  PIEZAS  BIAPOYADAS  DE  MADERA  DE  SECCION  RECTANGULAR,
SOMETIDAS  A  FLEXION  SIMPLE,  BAJO  CARGA  VERTICAL  UNIFORMEMENTE  REPARTIDA.
Cálculos realizados de acuerdo con la norma UNE-ENV 1995 (1-1 y 1-2)  Eurocódigo 5.

Estructura:
Elemento:

DIMENSIONAMIENTO  DE  LA  PIEZA:

L = 7,50 Luz de cálculo (m)
Madera ASERRADA

h = 70,0 Canto (cm) de coníferas y chopo
C14

b = 50,0 Ancho (cm) C16 X
C18

k ls = 1,1 Se introduce el valor 1  si la pieza es independiente, y C22
1,1  si forma parte de un sistema de carga compartida. C24

C27
DEFINICION  DE  LA  CARGA  LINEAL  VERTICAL: C30

C35
G = 0,27 Suma de cargas permanentes (kN/m) C40

(sin incluir el peso propio de la pieza)

Q = 5,00 Suma de cargas variables (kN/m) Madera ASERRADA
de frondosas

P = 1,30 Peso propio (kN/m).  Cálculo automático D30
Nota: 1kN @  100 kg D35

D40
CLASE  DE  SERVICIO: D50

D60
Clase 1 X Ambiente interior seco  (T=20ºC,  y  H < 65%) D70
Clase 2 Ambiente interior húmedo  (T=20º,  y  65%<H < 85%)
Clase 3 Ambiente exterior húmedo  (H>85%) Madera LAMINADA

 encolada
Se introduce una señal en la celda correspondiente a la Clase de Servicio GL24
seleccionada, y se dejan vacías las dos celdas restantes. GL28

GL32
REQUERIMIENTOS: GL36

EF = 90 Estabilidad al fuego (minutos) Se introduce una señal en
la celda correspondiente

F max = 17 Flecha máxima admisible en valor absoluto (mm) a la Clase Resistente de
madera seleccionada, y

f max = 300 Flecha máxima admisible relativa (L/F). se dejan vacías las celdas
(Valor fraccionario de la luz de la pieza) de las clases restantes.

COMPROBACIONES: VERIFICACION

Resistencia de la pieza frente a la solicitación de flexión: I m = 0,15

Resistencia de la pieza frente a la solicitación de cortante: I v = 0,13

Flecha de la pieza en el centro del vano (inicial+diferida): mm

Deformación vertical absoluta de la pieza: I F = 0,19

Deformación vertical relativa de la pieza: I f = 0,13

Resistencia de la pieza a flexión en situación de fuego: I m,fi = 0,07

Resistencia de la pieza a cortante en situación de fuego: I v,fi = 0,05

BIGA TRAVESSERA 7,50m
BIGA DE FUSTA

CLASE  RESISTENTE
DE  LA  MADERA:

ADMISIBLE

ADMISIBLE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

Indices

SUFICIENTE

SUFICIENTE

3
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COMPROBACION  DE  PIEZAS  BIAPOYADAS  DE  MADERA  DE  SECCION  RECTANGULAR,
SOMETIDAS  A  FLEXION  SIMPLE,  BAJO  CARGA  VERTICAL  UNIFORMEMENTE  REPARTIDA.
Cálculos realizados de acuerdo con la norma UNE-ENV 1995 (1-1 y 1-2)  Eurocódigo 5.

Estructura:
Elemento:

DIMENSIONAMIENTO  DE  LA  PIEZA:

L = 7,30 Luz de cálculo (m)
Madera ASERRADA

h = 70,0 Canto (cm) de coníferas y chopo
C14

b = 50,0 Ancho (cm) C16 X
C18

k ls = 1,1 Se introduce el valor 1  si la pieza es independiente, y C22
1,1  si forma parte de un sistema de carga compartida. C24

C27
DEFINICION  DE  LA  CARGA  LINEAL  VERTICAL: C30

C35
G = 0,27 Suma de cargas permanentes (kN/m) C40

(sin incluir el peso propio de la pieza)

Q = 5,00 Suma de cargas variables (kN/m) Madera ASERRADA
de frondosas

P = 1,30 Peso propio (kN/m).  Cálculo automático D30
Nota: 1kN @  100 kg D35

D40
CLASE  DE  SERVICIO: D50

D60
Clase 1 X Ambiente interior seco  (T=20ºC,  y  H < 65%) D70
Clase 2 Ambiente interior húmedo  (T=20º,  y  65%<H < 85%)
Clase 3 Ambiente exterior húmedo  (H>85%) Madera LAMINADA

 encolada
Se introduce una señal en la celda correspondiente a la Clase de Servicio GL24
seleccionada, y se dejan vacías las dos celdas restantes. GL28

GL32
REQUERIMIENTOS: GL36

EF = 90 Estabilidad al fuego (minutos) Se introduce una señal en
la celda correspondiente

F max = 17 Flecha máxima admisible en valor absoluto (mm) a la Clase Resistente de
madera seleccionada, y

f max = 300 Flecha máxima admisible relativa (L/F). se dejan vacías las celdas
(Valor fraccionario de la luz de la pieza) de las clases restantes.

COMPROBACIONES: VERIFICACION

Resistencia de la pieza frente a la solicitación de flexión: I m = 0,14

Resistencia de la pieza frente a la solicitación de cortante: I v = 0,12

Flecha de la pieza en el centro del vano (inicial+diferida): mm

Deformación vertical absoluta de la pieza: I F = 0,17

Deformación vertical relativa de la pieza: I f = 0,12

Resistencia de la pieza a flexión en situación de fuego: I m,fi = 0,07

Resistencia de la pieza a cortante en situación de fuego: I v,fi = 0,05

BIGA TRAVESSERA 7,30m

ADMISIBLE

Indices

DE  LA  MADERA:

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

SUFICIENTE

ADMISIBLE

3

BIGA DE FUSTA

CLASE  RESISTENTE
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Po
Po=782 kg

Po
Po

Po/2
1

2'2
3

1'

Càrregues encavallada:
Pes propi:
Estructura 20 kg/m2
Teula 40 kg/m2
Panell de termochip 17 kg/m2
Sobrecàrrega:
Inclinació 21% 100 kg/m2
Neu 40 kg/m2
Pes total: 217 kg/m2

COMPROVACIÓ DE CÀLCULS DE L'ENCAVALLADA

S'efectua un càlcul estimatiu de les càrrgues de l'encavallada existent i la deducció dels
perfils metàl·lics que la composen.
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Po

Po

Po/2

Po/2

Po

Po

1

2 2'

4

1

1m= 1000 kg

Nº    Llargària   Eforç      Perfil                 Pes(kg/mL)  Pes(kg)  

1
2
3

3.92m.
1.87m.
7.30m.

# 80x80x4
# 50x50x3
# 80x80x4

-8590kg
-3070kg
+8000kg

9.47kg
4.21kg
9,47kg

1' 3.92m. # 80x80x4-8590kg 9.47kg
2' 1.87m. # 50x50x3-3070kg 4.21kg

PES CAVALL CENTRAL

37,12kg
 7,87kg

69,13kg
37,12kg
 7,87kg

159,11 kg

DIAGRAMA DE CÀRREGUES
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Po/2

Po/2
Po

Po=782 kg

Po Po
Po

Po
Po

1

2 3
4 5

6 7
8 9

10

11

Càrregues encavallada:
Pes propi:
Estructura 20 kg/m2
Teula 40 kg/m2
Panell de termochip 17 kg/m2
Sobrecàrrega:
Inclinació 21% 100 kg/m2
Neu 40 kg/m2
Pes total: 217 kg/m2

COMPROVACIÓ DE CÀLCULS DE L'ENCAVALLADA

S'efectua un càlcul estimatiu de les càrrgues de l'encavallada existent i la deducció dels
perfils metàl·lics que la composen.
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1

2
3

45

6 7 8 9

Nº    Llargària   Eforç      Perfil                 Pes(kg/mL)  Pes(kg)  

1
2
3

3.92m.
1.87m.
7.30m.

# 80x80x4
# 50x50x3
# 80x80x4

-8590kg
-3070kg
+8000kg

9.47kg
4.21kg
9,47kg

1' 3.92m. # 80x80x4-8590kg 9.47kg
2' 1.87m. # 50x50x3-3070kg 4.21kg

PES CAVALL CENTRAL

37,12kg
 7,87kg

69,13kg
37,12kg
 7,87kg

159,11 kg

DIAGRAMA DE CÀRREGUES
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Pilar Ø200
Rb=6256 kg

Pilar Ø200
Ra=6256+21600=27956kg

Pilar Ø200
Rb=6256+21600x2=49456kg

Pilar Ø200
Ra=6256 kg

Pilar Ø200
Ra=6256+21600=27956kg

Pilar Ø200
Ra=6256+21600x2=49456kg

Pilar Ø150x5
Rc=3500kg

Pilar Ø150x5
Rc=3500+3500=7000kg

BAIXADA DE CÀRREGUES
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PILARS EXISTENTS: diàmetre 20cm

PILARS NOUS(aguantar retallada de forjat de l’atri): diàmetre 15cm

30



L 9,00 m
A 0,80 m
B 0,00 m

Carga Puntual 3,00 Kn
d 0,00 m

Normativa CTE-SE
Tipo Acero S275

Flecha absoluta 1,00cm
Flecha  relativa L/400

Momento W necesario I necesaria
26,46 Kn m 110,64 cm³ 2335cm4

Forjado Acero ligero 2,00 Kn/m² Tipo Perfil IPE
Acabados Sin Carga 0,00 Kn/m²
Sobrecarga Esp. Circulacion 3,00 Kn/m²
Nieve Sin Nieve 0,00 Kn/m²
Viento Exposicion IV 0,75 Kn/m² % aprov. W 75,78%
Total 5,75 Kn/m²
Carga en Perfil C Permanente 0,57 Kn/m Peso perfil 0,26 Kn/m

A (cm²) W (cm³) I (cm4)
UPN 220 37,40 245,00 2.690,00

Valor x Solicitación Valor x 2,50 m
Momento + 4,50 m 13,23 Kn m Momento 5,39 Kn m
Momento - 0,00 m 26,46 Kn m Cortante 7,84 Kn
Cortante 0,00 m 17,64 Kn Flecha 0,54 cm
Flecha 4,50 m 0,84 cm

Inercia min. 2.335,08 cm4 Inercia perfil 2.770,00 84,30%
W min 110,64 cm3 W perfil 146,00 75,78%

UPN 220
Inercia perfil 2.690,00 86,81%
W perfil 245,00 45,16%

0,00 0,10 0,20 0,40 0,50 0,60
26,46 24,71 23,01 19,72 18,13 16,58
17,64 17,25 16,85 16,07 15,68 15,29
0,00 0,00 -0,01 -0,02 -0,04 -0,05

Vigas de Acero.   Flexion simple Version 1.3  Abril 2008

Tipo de Vinculos

IPE 220

Valores Màximos

Perfil

Empotrado-Empotrado

Solicitaciones en Viga

Perfil por Deformación

Perfil Prontuario

Prontuario

Por Coordenadas

AYUDA
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Càlcul d'estructura passarel·la de manteniment
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