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NARRACIONS



01_ANÀLISIS TERRITORIAL



LÀMINA 1 

Des de Berga fins a Navàs trobem un recorregut d’aproximadament 30km de 
colònies(amb Cal Rosal i l’Ametlla de Merola com a inici i final) amb un 
desnivell de 160 metres. Aquest tram, dins la comarca del 
Berguedà(Catalunya), està lligat al riu Llobregat i envoltat de vegetació on 
domina els boscos de roure martinenc i la presència de pinassa. El seguit de 
nuclis urbans estan entrelligats per la c-16. 



LÀMINA 2 

La comunicació entre colònies està diferenciada per tres velocitats: la 
ràpida(autovia de Montserrat), la intermitja (C-16) i la lenta(camins rurals). 
Aquestes velocitats es creuen entre si amb una sèrie de nodes. El primer 
node, ens permet accedir a la porta de la ruta de colònies: Cal Rosal. 
Aquesta és l’única colònia que pertany a la capital de comarca, i també la 
única que està dividida en tres parts pertanyents a tres termes municipals 
diferents. Per tant, una tercera part de la colònia pertany a Berga(capital), 
una altra a Olvan, i la restant a Avià. Els tres municipis quasi bé es troben 
equidistants a Cal Rosal. 



LÀMINA 3 

Cal Rosal es connecta amb Berga i amb el polígon industrial de la mateixa, 
mitjançant l’autovia de Montserrat. Cap als altres pobles es relaciona segons 
diferents vies interurbanes. La mancança d’un equipament educatiu propi fa 
necessària la mobilització i la dependència cap als municipis als que 
pertany. Des del propi nucli urbà de Cal Rosal, hi ha accés directe amb 
velocitat lenta a diferents punts d’interès(la resclosa, konventzero, la colònia 
industrial,el teatre, la famosa fira del bolet de Cal Rosal, el pont d’Orniu, Sant 
Vicenç d’Obiols). 



02_MASTERPLAN



LÀMINA 4 

Cal Rosal està molt delimitat demogràficament per la presència de zones 
muntanyoses i la pròpia vegetació que marca l’àmbit habitable. Es 
diferencien teixits urbans de poble modern(Olvan), poble antic(Avià) i 
colònia industrial(Berga). La separació d’àmbits municipals és fa evident 
concentrant tota l’activitat comercial i de restauració a la part d’Olvan, la 
colònia industrial a la part de Berga i la part d’Avià amb cases unifamiliars i el 
teatre únicament. 



LÀMINA 5 

La carretera s’apropia del nucli sent el centre d’atenció amb una rotonda, 
que invaeix la plaça principal del poble(on es celebren les fires i on hi ha 
l’activitat comercial) amb una forma corba que desemboca en el pàrquing. 
El nou pont de carretera, al costat de l’antic, agafa tot el protagonisme 
deixant l’altre pont sense cap lligam. Els carreres sense destí s’apoderen del 
teixit més urbà del poble, i fan donar la sensació d’estar inacabat. 



LÀMINA 6 

Però, com era Cal Rosal antigament? 

Al 1859 es construïda, és la primera de quinze. Clarament l’atmosfera és 
totalment industrial, amb totes les naus, i l’antiga estació del carrilet, que ha 
sigut derruïda. L’única carretera anava a la capital i al seguit de colònies, 
paral·lelament al carrilet, que connectava totes les colònies, fent primera 
parada a Cal Rosal. 



LÀMINA 7 

I quin aspecte té avui? 

Podem diferenciar el poble en tres ambients: el natural(verd), el de colònia 
industrial(vermell) i el del món contemporani(blau). El món natural engloba 
els horts de les afores, els voltants a la via blava, i les dues rieres al voltant del 
teatre. El món de colònia industrial engloba tots els edificis industrials, els 
habitatges de la muntanya, el “konvent” i el teatre. El món contemporani 
bàsicament és tota la zona d’Olvan. 



LÀMINA 8 

Donat que el protagonisme de Cal Rosal són els automòbils i no les 
persones... es fa una reflexió de com és aquest poble sense carreteres, amb 
espais molt més amplis. Després d’aquest exercici, apareixen una sèrie de 
nous espais públics i recorreguts entre ells. Paral·lelament també es proposa 
un exercici de descongestionament de les naus industrials principals per 
aconseguir nous recorreguts entre la colònia i també mirant cap al riu. 



LÀMINA 9 

L’eliminació de la rotonda i el pàrquing de la plaça principal permeten un 
teixit més amable i més adaptat al vianant. L’urbanització d’una zona 
inacabada dóna una façana a aquesta plaça que no tenia límits aparents ni 
connexió amb la resta del poble. Per una altra part, l’eliminació de certes 
naus dota la colònia d’una nova vida i una reactivació de recorreguts. 
S’urbanitza un poble connectant els carrers, eliminant el protagonisme de la 
rotonda i afegint dos barres d’edificis plurifamiliars amb jardí interior, com 
també una escola, per la pròpia demanda d’aquesta. 



LÀMINA 10 

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 seguit 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. El pàrquing és traslladat a l’espai públic natural 
i als laterals del nou traçat de carretera.  



LÀMINA 11 

S’obté un espai urbanitzat, dotat de nous habitatges plurifamiliars amb jardí, 
una nova escola davant un actual parc infantil, la reactivació de la colònia 
en quant a la seva història i un cohousing per artistes vinculats a l’espai d’art 
multidisciplinari propi del territori. La via blava és orientada cap al carrer 
vora el riu, passant per baix dels dos ponts i passant pel pont d’Orniu.  



LÀMINA 12 

La carretera principal que creua el poble de l’autovia de Montserrat cap a 
Berga, ara és continua i deixa apreciar l’alçat de la nau principal de la 
colònia, a un costat, i la plaça principal del poble a l’altre costat. Aquesta 
plaça, s’expandeix cap a la plaça natural i està acotada per dos alçats 
longitudinals: els edificis existents i els nous.  



03_COLÒNIA



LÀMINA 13 

Actualment estan tots els edificis  de la colònia abandonats i alguns bastant 
degradats, sobretot els afegits, que també obstaculitzen l’entrada al bosc de 
ribera. Els edificis que estan millor conservats són l’Església de Sant Antoni, els 
habitatges de la muntanya(actualment rehabilitats i amb un 90% 
d’ocupació), i l’antic convent, que actualment està cuidat pel 
“konventzero”, tenint ara la funció d’un centre artístic multidisciplinari.  



LÀMINA 14 

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



LÀMINA 15 

Les naus adjacents que obstaculitzen el pas del canal existent són 
enderrocades per permetre una reactivació del funcionament de l’aigua. 
També són enderrocades les naus més degradades que obstaculitzen el pas 
cap al bosc de ribera. El pont antic ara ens porta des de la plaça 
nova(enderroc de la nau obstaculitzant) fins la plaça natural, on l’eliminació 
de la rotonda permet que la traça de l’antic carrilet tingui més continuïtat i 
també l’aproximació de la naturalesa al poble. 



LÀMINA 16 

L’acte d'enderrocar certes naus de poca rellevància per al conjunt fabril, 
permet respirar les naus principals, que són dotades de més llum i de 
ventilació per a un futur programa. A més, permet a les naus dialogar amb 
l’actual carrer de colònia i el nou passeig vora el riu Llobregat. El fet de 
reutilitzar els espais ens permet preservar el medi ambient i mantenir la 
singularitat del territori. 



LÀMINA 17 

Ara l’antiga nau que impedia el pas directe cap al riu és una plaça que 
entrelliga un passeig vora el riu i l’antic pont cap a la plaça natural. La 
reactivació de les naus es basa en l’intervenció o la possible transformació 
de les naus principals. Les naus petites i sobresortints es converteixen en 
carrers escalonats travessers, per on es pot creuar la colònia i per on es pot 
accedir a les naus principals en transformació.  



LÀMINA 18 

Des del carrer de la colònia podem baixar cap al riu transversalment. Aquest 
fet és aconseguit per la transformació de certes naus en carrers: S’eliminen 
les façanes oportunes, passen a ser carrers, i son connectors verticals i alhora 
transversals(salven l’altura entre la cota del passeig del riu i la del carrer). 



LÀMINA 19 

La posició d’aquests carrers transversals entre les naus principals, les dota 
també de connectors entre les naus principals. D’aquesta manera, els edificis 
industrials queden lligats entre si i es faciliten passos transversals entre el 
conjunt de colònia. Res ni cap lloc està totalment abandonat, sino que es 
troba a la espera d’encaminar una nova vida, així, les naus restants a la 
intervenció queden lligades a la contínua transformació del territori.  



LÀMINA 20 

Els recorreguts de la colònia comencen en la plaça de l’Església i la plaça 
nova, cap al pont antic, que ens porta fins la plaça vegetal. És aquí on 
s’aprecia el recorregut de mirades cap al territori mitjançant els espais 
públics. També els recorreguts estan lligats entre ells amb els carrers 
transversals. La imatge d’aquests  es apoderada per l’art característic ja 
existent a Cal Rosal, amb imatges antigues d’identitat del territori o fins i tot 
murals.  



LÀMINA 21 

El funcionament de la colònia és una sèrie de recorreguts, els de les persones, 
i el de l’aigua. La reactivació de la vida a la colònia implica el moviment de 
la gent i el de l’aigua, dos elements de vida fonamentals pel funcionament 
de  les colònies. 



04_ESPAI PÚBLIC



LÀMINA 22 

L’antiga rotonda ocupava un espai que ara és habitat per la vida. El pont 
antic desemboca en un paviment de llombardes amb vegetació amb forma 
de Y que condueix cap a la via blava i cap al poble. El sauló compactat és 
utilitzat en el nou camí i la zona de pàrquing. Però, l’eix vertebrador de 
l’antiga traça del carrilet travessa l’espai públic amb un paviment de 
travesses de tren. 



LÀMINA 23 

La vegetació del bosc de ribera característic es reorganitza per a deixar pas 
a la via blava, així els arbres afectats són replantats per a no alterar la flora 
del territori. La nova plantació d’una quadrícula de bedolls, arbres autòctons, 
marca la disposició dels cotxes en aquest nou pàrquing arbrat. Quan no hi 
ha necessitat d’estacionament, el pàrquing passa a ser un parc d’arbres del 
propi territori. 



LÀMINA 24 

Es diferencien la zona dels cotxes de la zona de les persones amb el traçat 
del carrilet. El salt de cota entre la nova via blava i la resta de la plaça 
s’efectua de forma gradual amb uns esglaons que miren cap al conjunt de 
colònia. 



LÀMINA 25 

Les mirades des de l’espai exterior són cap a l'antic traçat del carrilet, 
que simula les vies del tren i dues fileres d’arbrat autòcton que 
l’acompanya. També les mirades des de les grades cap a la colònia 
industrial i cap a la via blava, que tenen un diàleg de l’estatisme(seients) 
i el dinamisme(via blava). 



LÀMINA 26 

La vegetació del bosc de ribera és protagonitzada per una sèrie d’arbres de 
fulla caduca i perenne, que junts formen una combinació de colors 
característics. La plantació dels nous bedolls és degut a que són alts i prims i 
de creixement ràpid. 



LÀMINA 27 

El mobiliari és diferencia per la pròpia identitat del territori. Elements de fusta 
per als llocs més fràgils com és la plaça natural i elements de formigó per a 
les places dins de l’atmosfera de colònia. Els nous fanals són de disseny 
clàssic, per no desentonar amb l’antiguitat del l’ambient. 



LÀMINA 28 

Les grades connecten gradualment els dos nivells. La cota inferior, de sauló 
compactat, està endinsada en un ambient natural. En canvi, la cota 
superior, està relacionant el món edificat del món natural, amb llombardes 
que deixen pas a la vida de la vegetació entre elles. La materialitat del 
canvi de cota és la fusta, que es doblega per anar ascendint poc a poc. 



LÀMINA 28 

Les línies de llum s’adapten als diferents traçats. Així, una acompanya per la 
ruta del carrilet i una altra cap al mirador.  

D’altra banda, les aigües pluvials són dirigides als pous de graves(un a cada 
cota). 



05_EDIFICI



LÀMINA 30 

L’edifici també juga un paper en aquest joc de mirades. La nau que dóna la 
cara a la plaça de l’Església i la plaça nova les relaciona entre elles.  



LÀMINA 31 

Abans d’entrar a l’edifici, observem com està construït. La caixa de façanes 
està dividida entre la pedra a les plantes soterrani i baixa i el maó a la planta 
primera. A l’interior trobem uns pilars circulars de ferro que uneixen dos forjats 
de bigues de fusta grandioses, lligades entre si per un revoltó ceràmic. Al més 
alt, les encavallades que suporten les teules de la coberta. 



LÀMINA 32 

No és només un edifici, sinó que és tot el que l’envolta: les dues places que 
connecta, els dos recorreguts als que dóna l’entrada... També és un lloc on 
l’art s’ha apoderat de la ruïna, exaltant la bellesa de la decadència i a la 
vegada ressaltar la singularitat del patrimoni. L’edifici pretén unir el context 
amb els usuaris. 



LÀMINA 33 

Els espais exteriors entren a l’edifici amb una seqüència de places interiors. 
L’edifici busca fusionar-se amb el context, ja que ell mateix forma part de la 
història i l’ambient del territori. És la desconstrucció de la nau i no la 
construcció, el que permet una sèrie de places interiors que dialoguen amb 
les places exteriors. 



LÀMINA 34 

Tot el que envolta l’edifici repercuteix en el disseny interior. Les places a 
diferent nivell donen dos accessos diferents, i un tercer accés al carrer 
transversal. Tota la franja inferior busca semblar-se al bosc de ribera existent, i 
dialogar amb el passeig del riu. 



LÀMINA 35 

L’entrada en planta soterrani pot ser des del passeig del riu, o des de la 
plaça de l’Església, a través d’una plaça inferior. La circulació principal es 
concentra en la part inferior, amb un jardí interior. El paviment de formigó és 
uniforme per la plaça exterior i la interior. El terra vegetal s’apodera del jardí i 
de la nau adjacent, que passa a ser una ampliació del jardí, on els veïns 
podran plantar qualsevol planta local. 



LÀMINA 36 

 

L’entrada per la planta baixa és directament per la plaça de l’Església. 
Entrem en una plaça interior que mira cap a la planta soterrani amb un 
doble espai, després, una altra plaça interior que ens condueix cap a l’atri 
principal. La barra central és la més rígida, sent la que marca el sentit 
longitudinal de l’edifici.  

 

 

 



LÀMINA 37 

 

La planta primera és la única que només es pot accedir a través del carrer 
interior. La seqüència de places interiors està igual que a la planta inferior.  
Per poder assajar, la planta es divideix en dues sales diàfanes amb un sistema 
de cortinatge per controlar la llum i per separar espais. 

 

 

 

 



LÀMINA 38 

La planta primera, destinada per al "konvent", es on l’art escènic pren vida. 
En la planta baixa, els veïns poden utilitzar aules com aprenentatge de 
tecnologies o de l’art. La planta soterrani conté un espai de coworking i un 
seguit d’espais per activitats col·lectives d’ambdós mons. El jardí interior i 
l’ampliació d’aquest estan en contacte directe. 



LÀMINA 39 

 

L’alçat de l’edifici es resum a una visió renovada de la façana, amb les 
obertures existents vidriades i amb els materials de construcció vistos per a 
tenir un més fàcil manteniment. L’edifici té contacte en totes les plantes amb 
el carrer travesser, el qual permet reduir a un el nucli d’escales de l’edifici. 

 

 

 

 



LÀMINA 40 

 

Les places són les entrades a l’edifici i a l’interior dels recorreguts.  

La plaça nova té un ambient de parc, al costat del riu, dialogant amb la 
naturalesa i amb el pont antic cap a la plaça vegetal. En canvi, la plaça de 
l’Església té un ambient més urbanitzat, ja que es relaciona amb l’Església i 
l’entrada a la colònia.  

 

 

 



LÀMINA 41 

 

L’interior de l’edifici es divideix en l’ambient tancat, controlat amb un sistema 
de cortinatge que permet expandir o reduir els espais i, d’altra banda, en un 
ambient de plaça interior, relacionant-se sempre amb el que passa a 
l’exterior. 

 

 

 

 



LÀMINA 42 

Diferenciem dos ambients dins l’edifici: l’espai climatitzat i l’espai no 
climatitzat. Tot l’ambient de places interiors està sense climatitzar. En canvi, 
els espais disposats per realitzar el programa de l’edifici estan dotats de les 
condicions climàtiques adients. 



LÀMINA 43 

La façana de la part climatitzada està dotada de l’aïllament oportú per la 
part interior. 

El procediment de canvi de coberta és desmuntar la existent, col·locar la 
nova solució del panell termochip, i tornar a col·locar les teules existents a 
sobre. 



LÀMINA 44 

Quan arriba la franja entre un ambient i l’altre, la separació interior passa a 
ser una façana interior. La termoarcilla aconsegueix tancar hermèticament 
l’espai climatitzat i actuar com a façana interior.  

En la planta primera, la façana de termoarcilla es substituïda per un 
parament de vidre tipus mur cortina per tal de tenir una visió completa de les 
encavallades i a la vegada la unitat de conjunt, és a dir, la reflexió de que els 
dos ambients formen part d’una mateixa nau. 



LÀMINA 45 

La façana de la part no climatitzada té el mateix aspecte a l’interior i a 
l’exterior de l’edifici.  

La coberta, es desmuntada i tornada a muntar amb només una 
impermeabilització, per evitar filtracions d’aigua però a la vegada seguir sent 
un espai semiexterior. 



LÀMINA 46 

Les instal·lacions es disposen vistes pintades de color blanc. 
Es col·loquen un punt d'aigua per al reg del jardí i un sistema de rec per 
goteig pel jardí local.
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