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(...)
Estimar és un lloc.
Perdura al fons de tot: d’allí venim.
I és el lloc on va quedant la vida.
Joan Margarit, Estimar és un lloc
(Des d’on tornar a estimar, I, 2015)

APÈNDIX

I. CONSIDERACIONS PRELIMINARS I OBJECTE DEL PROJECTE
Sabut és que la forta impulsió de la denominada Primera Revolució Industrial
del darrer terç del segle

XIX

a casa nostra vingué en bona part donada amb la

implantació de tot un seguit de colònies industrials tèxtils en el curs mitjà dels
rius Llobregat, Ter i algun de llurs afluents. La falta de carbó abundant i de
qualitat unida a l’acusada conflictivitat social i laboral que es vivia al país
impel·liren l’empresariat català a haver de construir fàbriques de riu que
aprofitessin l’energia hidràulica i aixecar al seu redós un nucli de població on
la mà d’obra tingués de forma paternalista totes les necessitats bàsiques
cobertes i, d’aquesta manera, controlar-la1. Tot amb tot, aquest procés
d’industrialització no hagués quallat sense les exempcions tributàries i
beneficis de tot tipus concedits als propietaris per la Llei isabelina de Foment
de la Repoblació Rural de 1868 ni sense l’alliberament de l’obligació del
servei militar que la mateixa llei venia a atorgar als colons. Així les coses,
l’existència a Berga i la seva zona d’influència d’una tradició industrial tèxtil
en expansió des de la introducció de la màquina de filar maixerina o
bergadana2 havia de contribuir també al fet que tinguem en el tram del riu
Llobregat comprés entre Berga i Navàs la major concentració de colònies
industrials de tota Europa (vegeu làmina 1, documentació gràfica).
Per bé que el sistema de colònies esdevingué un recurs productiu d’èxit que
perdurà en general durant un segle, els primers símptomes de decandiment es
deixaren sentir al llarg de la dècada de 1960. Amb l’apertura comercial i
financera deguda al Pla d’Estabilització Nacional aprovat pel govern l’any
1959 i l’acusat creixement econòmic que se’n derivà, les colònies industrials
començaren a perdre població igual com tot el món rural. Encara que uns i
altres emigraven atrets per les noves oportunitats que els oferien les ciutats i
per més que en aquella dècada van tancar les tres primeres fàbriques, la
1

Val a dir que aquesta conflictivitat no deixà al marge la indústria tèxtil del Berguedà, ben al
contrari. A darreries de la centúria hi va irrompre amb força, però acabà fracassant; cosa que
van aprofitar els empresaris per a accentuar i consolidar el sistema de les colònies iniciat
anteriorment (vid. OLLER I VILA, Josep: "Les lluites obreres de 1890", L’Erol. Revista
Cultural del Beruedà, 32, 1990, pàgs. 27-31)
2
Vid. conjuntament COROMINES I CAMPS, Ramon: “La berguedana o maixerina”, L’Erol, 32,
1990, pàgs. 33-39; FARGUELL I MAGNET, Josep: "La indústria cotonera a Berga els segles
XVIII-XIX", L’Erol, 11, 1984, pàgs. 29-37; i SOLÀ PARERA, Àngels: “Indústria tèxtil,
màquines i fàbriques a Berga”. L’Erol, 47, 1995, pàgs. 12-15
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principal motivació dels qui en aquell moment abandonaven les colònies era
la de poder deixar enrere el control en el que els tocava viure3. Tot i així, la
resta de les colònies seguiren gaudint d’una aparent bona salut gràcies a la
implementació durant els anys del desarrollismo d’una política comercial i
aranzelària fortament proteccionista de la indústria tèxtil.
Més enllà de la falsa percepció d’expandiment il·limitat que emmascarava la
falta de competitivitat i la debilitat estructural del sector, les crisis del petroli
de 1973-1974 i 1979 unides als nous acords internacionals en matèria tèxtil
assestarien un cop tan i tan profund a aquest segment industrial4 que les
colònies del Berguedà ja no se’n recuperarien. Per a fer front al trasbals no
n’hi hagué prou amb els continuats ajustaments de plantilles tota vegada que
dues factories tan aparentment vigoroses com la de Cal Riera i la de Cal Vidal
no pogueren resistir la maltempsada i cessaren correlativament tota activitat
l’any 1979 i 1980. Però l’estocada definitiva estava per venir. Davant la
globalització econòmica internacional i la deslocalització industrial
propiciades pels acords de la Ronda de l’Uruguai (1986-1994) sota el auspicis
del GATT, entre finals de la dècada de 1980 i en el decurs de la del 1990 la
resta de fàbriques de les colònies van haver d’anar tancant una darrera de
l’altra5. Si els ajustaments de plantilles inicials suposà una hemorràgia
demogràfica per a les colònies, el tancament de les indústries les buidà fins
convertir-les en els espectres que moltes d’elles són avui en dia. (vegeu taula
3)
Per tal de fer front tant al daltabaix econòmic i social, com al desequilibri
territorial i a la degradació urbanística i arquitectònica que provocà
l’ensulsida del sistema de colònies, les Administracions locals reaccionaren
prenent la iniciativa de tirar endavant el Parc Fluvial Navàs-Berga. A l’efecte,
3

Vid. CLOTET, Dolors: Històries del riu. El llegat de les colònies tèxtils, s.n. i s.l. [Regió 7,
Manresa], 2007, pàgs. 74-77
4
Vid. BALCELLS, Fernando: “Innovació tecnològica, organització del treball i relacions
laborals (1959-1990)”, dins Treball tèxtil a la Catalunya contemporània, Montserrat LLONCH
(ed.), Pagès Editors, Lleida, 2004, pàgs. 145-163
5
Tot i que encara no hem pogut consultar l’obra conjunta recent de dos dels historiadors que
més han estudiat el fenomen de les colònies industrials del Llobregat, estem convençuts que
en aquest punt la seva visió diferirà poc de la nostra. Hi remetem, cfr. BALCELLS, Albert i
SERRA , Rosa: Les colònies industrials de la conca del Llobregat. 150 anys d'història,
Diputació de Barcelona – Museu de la Tècnica i de la Ciència de Catalunya, Barcelona, 2019
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fundaren l’any 1997 un Patronat supramunicipal depenent del Consell
Comarcal del Berguedà amb l’encàrrec de definir les línies mestres del que
havia de ser el futur Parc Fluvial i aconseguir-ne seguidament reconeixement
oficial i ajuda financera. Enllestida la redacció del Pla Estratègic de
Desenvolupament del Parc Fluvial l’any 1999, el Patronat, per tal de poder
integrar empreses i entitats de la societat civil en el seu si, s’autodissolgué
l’any 2003 convertint-se en el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat. Per tal
de consolidar la promoció del Parc com a ens de desenvolupament
subcomarcal, el Consorci elaborà el Pla Director Urbanístic de les Colònies
del Llobregat definitivament aprovat pel Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat l’any 2007 i incorporat posteriorment al
vigent Pla Estratègic de les Comarques Centrals de 2008, primer, i en els
promoguts des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, després.
Deixant de banda els encerts innegables que contenen, tots aquests plans,
igual que el recentment aprovat Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves,
pateixen a parer nostre d’un mateix biaix estructural que limita la seva
possible eficàcia com a veritables instruments de redreç i d’integració
territorials de la contrada que ara ens ocupa. Redactats tots ells des d’una
doble perspectiva excessivament optimista pel que fa al creixement del
consum i a la fàcil disposició de recursos pròpia dels cicles econòmics
expansius terminals, centren l’atenció gairebé de manera obsessiva en la
promoció del turisme. I no només això. Lluny d’abordar els nous problemes
generats a la zona amb la implantació d’un sistema viari al servei de
dinàmiques econòmiques externes que ha convertit la C-16 en una via ràpida
de pas cap a l’oferta turística de la Cerdanya, tots aquests plans hi passen de
puntetes o se’n desentenen. D’aquesta manera no tan sols s’ignoren les greus
disfuncions productives i de segregació social sobrevingudes, sinó que es
reforça la concepció geogràfica que tots plegats tenim d’un Berguedà
longitudinal limitat al riu Llobregat i prou. (vegeu làmina 2, documentació
gràfica)
Convençuts, com estem, de que la promoció turística i cultural difícilment
podrà revertir per ella mateixa l’estat d’abaltiment en el que es troben la
majoria de les colònies del Baix Berguedà i conscients també del necessari
3

que arriba a ser de cara a un desenvolupament sostingut la transformació del
referit imaginari geogràfic col·lectiu, encarem la realització del nostre
Projecte amb aquestes dues premisses per divisa. D’aquí, precisament d’aquí,
que la nostra proposta urbanística neixi amb la voluntat declarada de no
circumscriure l’actuació a l’àmbit exclusiu de les colònies o als costats
immediats del riu i que la intervenció a fer en elles respongui en la mesura del
possible a hipotètiques iniciatives que podrien contribuir a acréixer tant la
vitalitat de les pròpies colònies com la cohesió social i el teixit productiu de la
comarca.
Tal com diem, no tot és l’eix del riu ni tampoc sempre ho ha estat. No es pot
negar la relativa importància històrica de la via longitudinal del Llobregat ja
que ha estat una de les components de la xarxa radial que des de l’Edat
Mitjana ençà ha sortit del punt secular clau de comunicacions de la Depressió
Central que continua sent Manresa. Però el que avui conforma la comarca del
Berguedà ha estat un territori tradicionalment vertebrat per una estructura de
camins oblics i transversals que l’articulaven i el connectaven amb altres àrees
geogràfiques6 (vegeu Mapes, apèndix). En aquest sentit val a dir que l’antiga
carrera longitudinal circulava més o menys paral·lela al riu, però molt
allunyada, i que les vorades fluvials estaven pràcticament deshabitades (vegeu
taula 4, apèndix). Des de l’abandonament del poble de Puig-reig amb
posterioritat a la crisi baixmedieval7 fins ben entrat el segle

XVIII,

aigües

amunt de Balsareny l’únic nucli de població existent a la vora del riu era
Gironella; i encara perquè hi havia un pont romànic i un de gòtic que
permetien el trànsit d’un costat a l’altre. És més, per bé que el Pla de Camins
elaborat per la Junta de Comerç de Barcelona l’any 1816 inclogué la
construcció d’una carretera de Manresa a Berga per a formar part de la xarxa
viària bàsica catalana, el Pla no s’aprovà mai i, per a tirar-la endavant, calgué
esperar al primer Pla General de Carreteres estatal de 1860. Considerada com

Vid. SERRA I ROTÉS, Rosa i SANTANDREU, M. Dolors: “Dels camins romans a les carreteres
asfaltades”, L’Erol. Revista Cultural del Berguedà, 9, 1984, pàgs. 13-22
7
Vid. SERRA I ROTÉS, Rosa: Aproximació a la historia de Puig-Reig, s.n. [Gràf. Montañà],
s.l. [Manresa], 1982 (per a major comoditat remetem a AJUNTAMENT DE PUIG-REIG: Història,
(https://puig-reig.cat/?s=hist%C3%B2ria)
6
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a via de tercer ordre, l’any 1878 es donava per acabada8. Només dos anys
després, les Corts autoritzaven l’execució del Ferrocarril Econòmic ManresaCal Rosal i l’any 1885 entrava en funcionament9.
Contràriament, doncs, a la taca imprecisa i nebulosa al mapa només tatxonada
pel Llobregat amb què solem imaginar-lo, el Baix Berguedà és un país ben
definit tant a nivell físic com humà. Rodal trencat, de fondalada i cinglera, de
serrats i planells, de boscúria i terròs en el que no falten punts privilegiats des
d’on s’albiren panorames d’esplèndida bellesa, atresora un riquíssim
patrimoni (vegeu làmina 1, documentació gràfica). Amaga des de jaciments
arqueològics no explotats, majoritàriament ibèrics i romans, però també
medievals, explotats fins vestigis del passat vitivinícola –com ara marges i
trulls– representatius del què era el principal motor econòmic de la zona abans
de l’aparició de la fil·loxera10 . El territori alberga també abundants restes de
castells, castellots i torres de guaita així com un gran nombre d’esglésies,
capelles i esglesioles d’estils arquitectònics diversos que donaven protecció i
servei a un estol de masies i masoveries, barraques i caseries disseminades
arreu (vegeu làmina 4, documentació gràfica).
Abandonats molts dels masos i veïnats al darrer quart del segle

XIX

i les

primeres dècades de la centúria següent coincidint amb la implantació de les
Vid. NAVAS FERRER, Teresa: “Apunts sobre l’origen de la xarxa viària moderna en el
territori de Barcelona (1833-1847)”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, 5, 2002-2003,
pàgs. 247-259 i IDEM: “Carreteres i camins del Berguedà. Orígens històrics i gestió viària en
temps de la Mancomunitat”, L'Erol. Revista Cultural del Berguedà, 122, 2014, pàgs. 46-51.
Per a un major aprofundiment, podeu consultar IDEM: Història de les carreteres del territori,
Diputació de Barcelona, Barcelona, 2007
9
Posteriorment, aquest ferrocarril perllongaria el seu recorregut fins arribà a Guardiola de
Berguedà l’any 1904. L’any 1972 es tancaria el segon dels trams i, al 1973, el primer. Vid.
SALMERÓN I BOSCH, Carlos: Els trens del Berguedà. Història dels ferrocarrils industrials del
Berguedà, Editorial Terminus, Barcelona, 1990; SERRA I ROTÉS, Rosa: El tren de Manresa a
Guardiola de Berguedá; Zenobita Edicions, Manresa, 2005 i, finalment, IDEM: “Tramvia o
Ferrocarril Econòmic de Manresa a Berga i a Guardiola. Naixement i mort del Carrilet de
l'Alt Llobregat”, dins Recursos i territori. Perspectiva històrica i nous equilibris. Actes del X
Congrés de la CCEPC. Manresa, 21, 22 i 23 d'octubre de 2016, Cossetània Edicions, Valls,
2017. pàgs. 525-545
10
Per bé que el Berguedà ha estat límit septentrional del conreu de la vinya (vid. LLOBET,
Salvador: "El límite septentrional de la vid y el olivo en Cataluña", dins Actas del I Congreso
Internacional de Pireneistas del Instituto de Estudios Pirenaicos. San Sebastián, 1950,
Instituto de Estudios Pirenaicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. V,
Zaragoza, 1952, pàgs. 33-50), val a dir que, almenys al segle XIX, la producció de vi era
superior al consum només a la meitat meridional del Baix Berguedà (vid. ROIG ARMENGOL,
R[amon]: Memoria acompanyatoria al mapa regional vinícola de la provincia de Barcelona,
s.n., Barcelona, 1890, pàgs. 87-92; però sobretot pàgs. 89-90)
8
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colònies tèxtils, amb l’ofensiva capitalista contractual i productiva al camp11 i
amb la referida crisi de la fil·loxera, tots aquest elements singulars quedaven –
com hem avançat– connectats entre si mitjançant una espessa malla capil·lar
de camins. De camins físics i tangibles, certament; però també de camins
incorporis i del tot invisibles. Una malla, en fi, avui infrautilitzada i en alguns
indrets perduda o negligida de simples senders, de velles carrerades ramaderes
i antics camins de bast o només modernament de carro, rals, els uns, i de pura
comunicació, els altres. Encara que la majoria d’ells són d’origen medieval,
en alguns trams presenten clares coincidències amb les pretèrites
centuriacions romanes (vegeu làmina 5, documentació gràfica).
En aquest punt no se’ns escapa que, des de que la

UNESCO

i després el

Conveni Europeu del Paisatge signat l’any 2000 a Florència fessin seves les
concepcions inicials de Carl Sauer i dels geògrafs de Berkeley, hi ha consens
en considerar la gestió del paisatge

cultural com un factor poderós de

desenvolupament de l’economia i de la identitat territorials12. Davant, doncs,
d’un espai amb un potencial paisatgístic tan gran com el del Baix Berguedà,
és pretensió nostra recuperar i posar en valor aquests recursos tot fent èmfasi
en la transversalitat tradicional de la comarca. D’acord amb això, plantegem
la creació de tres recorreguts travessers temàtics i no motoritzats, en la part
septentrional, l’un, en la meridional, l’altre, i el tercer en la zona intermèdia,
que tinguin el seu respectiu punt central en sengles colònies (vegeu làmina 6,
documentació gràfica). D’aquesta manera, cada una d’aquestes tres colònies
no només seran l’epicentre dels seu corresponent trajecte, sinó que passarien a
11

Vid. PUIG VALLVERDÚ, Guillem: "La masoveria en la revolució de juliol. La
col·lectivització de la terra i el control per la rereguarda catalana (1936-1937)", dins Actes del
I Congrés Masia i Territori, 2019, pàgs. 284-286; VILADÉS LLORENS, Ramon. “Senyors i
pagesos a les valls de Merlès”, L'Erol, 44, 1994, pàg. 17; i CANUDAS, Anna; ESCRICHE,
Roger; i ESCRICHE, Guillem: "Contractes de masoveria i altres formes d'arrendament al
Berguedà dels segles XVIII i XIX", L'Erol, 45, 1994, pàgs. 20-21
12
Per tal d’il·lustrar que aquest procés no ha estat cosa fácil ni ràpida, permeteu-nos
d’advertir que el text fundacional de tot plegat va veure la llum durant la tercera dècada de la
passada centúria (vid. SAUER, Carl: “The morphology of landscape”, University of California
Publications in Geography, 2, 1925, pàgs. 19-54). I encara més. Tot plegat difícilment hagués
pogut quallar sense l’immens esforç de difusió esmerçat per John Brinckerhoff Jackson al
front de la prestigiosa revista universitària Landscape publicada a Berkeley entre 1951 i 1999.
A casa nostra, la pistoletada de sortida vindria donada l’any 2001 amb la fundació per
professors de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Massachusetts Institute of
Technology del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales i la consegüent publicació de
la revista Identidades. Territorio, Cultura, Patrimonio, el seu òrgan de difusió, l’any 2005
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convertir-se en altres tres nodes rellevants de la Via Blava. És més. Com que,
d’acord amb la teoria científica de la complexitat, no hi ha possibilitat de vida
sense interaccions en xarxa13 i donat que el paisatge és sempre el rostre visible
d’un territori que va canviant segons ho fa la gent14, aquests trajectes
travessers vindrien també a complementar i eixamplar l’exclusivament
riberenc de la Via Blava.
No podem deixar d’advertir, però, que en aquests indrets concrets correm el
risc de que l’orientació que dóna sentit a la proposta itinerària quedi diluïda o
embeguda per la poderosa direcció longitudinal meridiana actualment
operativa a la regió. Per això, i perquè la Via Blava ve a accentuar encara més
aquesta trajectòria meridiana, la nostra intervenció urbanística a les colònies
haurà d’esmerçar un esforç especial en assegurar que la transversalitat hi
quedi destacada i subratllada.
Malgrat que es tracta d’un perill, aquest de la possible dilució, ben present i
efectiu, no ha de ser motiu d’excusa per a defugir el repte d’escollir en la
mesura del factible com a epicentre dels respectius camins transversals i nous
nodes de la Via Blava les colònies més degradades i amb una vida econòmica
i social més esllanguida (vegeu làmina 7, documentació gràfica). De fet, si,
com posa de relleu l’Enquesta AtlesDEL endegada per la Diputació de
Barcelona l’any 2016, el paisatge és el quart factor de desenvolupament local
més rellevant15, potser més que un repte n’és una obligació. D’aquí,
precisament d’aquí, que per a exercir de frontissa del recorregut travesser
meridional hàgim seleccionat Cal Riera i el Guixaró per a l’intermedi. Pel que
fa al tercer trajecte, la cosa, en canvi, ha hagut d’estar ben bé una altra. En
efecte, per bé que Cal Rosal és, juntament amb Cal Bassacs, el nucli de
població més consolidat i esponerós de les antigues colònies, ens hem vist

13

Vid. CAPRA, Fritjof: Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales,
económicas y biológicas de una nueva visión del mundo, Editorial Anagrama, Barcelona,
2006
14
Vid. TURRi, Eugenio: La conoscenza del territorio. Metodologia per un’analisi storicogeografica, Marsilio Editori, Venezia, 2002, cap. 1
15
Vid. ULIED, Andreu et AL.: Models i factors per a un nou desenvolupament econòmic
local. AtlesDEL, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2017. Cfr. també Resultat de l'enquesta
AtlesDEL, Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis, Barcelona, 2016
(https://slideplayer.es/slide/14771938/)
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forçats a situar allí el punt central del camí septentrional per la seva proximitat
a Berga.
Feta abstracció del cas d’aquesta última colònia, la realitat urbana i social de
les dues primeres –sobretot la de Cal Riera- és tan punyentment delicada que,
per a revertir-la, difícilment podran fer-hi res ni la creació de sengles camins
transversals ni la localització dels consegüents equipaments d’informació,
acollida o suport en elles. No n'hi ha prou amb posar en valor recursos o obrir
equipaments patrimonials i esperar a la porta la clientela. Igualment, vistes les
mancances i les limitacions del model immobiliari, que fins ara s’hi ha
impulsat, tampoc no s’ha d’incidir en aquesta direcció. I és que la regeneració
urbana d’aquests llocs passa per força per la seva promoció econòmica. Per tal
d’assegurar-ne el desenvolupament, l’Administració ha de prendre, per tant,
mesures tendents a afavorir l’ocupació de l’espai arquitectònic ociós amb
iniciatives d’altres sectors econòmics que permetin d’ordir un teixit de vida
local suficient i sostenible a la vegada. Un cop concretada l’activitat o les
activitats, la nostra intervenció urbanística a cada una de les dues colònies
haurà de posar també un èmfasi especial en definir els espais i distribuir els
usos de manera que, ajustats a la circumstància física del lloc, potenciïn la
cohesió social i la vida quotidiana del veïnat.
Apropiant-nos de la distinció entre la noció d’entorn aplicada a llocs o espais
reduïts i la de paisatge per als més grans16, arribats en aquest punt no caldria
ni dir que la percepció de l’entorn i del paisatge està en relació directa amb els
valors, les actituds i les preferències que tenen les societats i els individus
segons siguin les seves coordenades d’espai i de temps respectives. Els
camperols i els habitants del món rural no miren, no veuen ni viuen l’entorn i
el paisatge d’igual manera que els visitants de la ciutat. Mentre que els criteris
dels uns són de naturalesa adaptativa fruït d’un encaix ecològic i cultural, els
dels visitants solen ser estètics o trufats de diletantisme17. Només cal parlar
una mica amb els pobladors dels masos i llocs, dels petits pobles i fins i tot de
les diverses colònies de la zona per a adonar-nos de bones a primeres dels
Vid. SANTOS Y GANGES, Luis: “Las nociones del paisaje y sus implicaciones en la
ordenación”, Ciudades, 7, 2002-2003, pàg. 41
17
Vid. ibidem, pàgs. 46
16
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recels i reticències que els genera qualsevol possible acció relacionada amb
l’urbanisme del paisatge; és a dir, del seu entorn i del seu paisatge. A més a
més de sentir amenaçada la seva vida quotidiana davant l’eventualitat de la
intromissió d’anònims passavolants, en general no tarden en manifestar
incredulitat sobre el rendiment efectiu de les inversions destinades en aquesta
direcció. I això sense comptar que, malgrat traslluir una mena d’afalac pel fet
de veure posar en valor elements patrimonials que consideren propis, en bona
part la seva malfiança rau en una mal expressada topofília18 que els fa témer
actuacions culturalment alienes que arribin a trasmudar el seu entorn proper i
el seu paisatge.
Ultra aprendre que no es pot escometre mai una acció d’urbanisme de l’entorn
i del paisatge al marge o d’esquena als habitants de cada territori i de cada lloc
concrets, ens hem convençut que el bon arquitecte és aquell que, lluny de
buscar exhibir-se i pretendre un protagonisme que no li pertoca, ha de pensar
sempre en el benestar i les necessitats de les persones. Així les coses, d’acord
amb l’esperit que alena en tots i cada un dels paràgrafs que portem escrits fins
ara, els destinataris primers de la nostra intervenció són i han de ser els
estadants del territori i, només en segon lloc, els hipotètics visitants. No és ara
el moment de debatre sobre les arriscades inversions fetes arreu en
equipaments patrimonials clarament sobredimensionats que avui romanen
erms o desocupats ni si aquesta ha estat o no ha estat una altra bombolla
esclatada19; però no podem prescindir del moment crític des de tants punts de
vista en el que ens trobem20. En atenció a totes aquestes consideracions, el
nostre projecte d’intervenció sorgeix, doncs, amb la ferma voluntat d’intentar

18

En aquest punt fem nostre el terme introduït pel pare de la Geografia Humana, el geògraf
sinoamericà Yi-Fu Tuan, per a descriure els llaços afectius que s’estableixen entre les
persones i el lloc o l’ambient proper (vid. TUAN, Yi-Fu: Topophilia. A study of Environmental
Perception, Attitudes, and Values, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs [N.J. (USA)], s.d.
[1974]
19
Pel que fa al cas del Bregueda i al les contrades pirinenques, el debat ja l’ha iniciat el
director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu (vid. ABELLA PONS, Jordi: " La cultura i el
patrimoni com a eina de desenvolupament local. Oportunitat o fracàs? Reflexions des d'una
mirada territorial", L'Erol, 125, tardor 2015, pàgs. 29-31)
20
Si la teoria dels cicles econòmics llargs del capitalismo elaborada per Nikolái Kondrátiev
(vid. KONDRÁTIEV, Nikolái D.: "Los grandes ciclos de la vida económica", dins Ensayos
sobre el Ciclo Económico, Gottfried HABERLER (ed.), Fondo de Cultura Económica, 2ª ed.,
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establir sempre un prudent equilibri entre l’escrupolós respecte pel paisatge i
l’entorn immediat de les persones, d’una banda, i la impulsió de la cohesió
social i la regeneració urbana en les colònies objectes d’actuació, de l’altra.
Per a acabar amb aquest llarg capítol de consideracions preliminars permeteunos d’aclarir que, donada la immensitat del treball inicialment plantejat i atès
que tot plegat depassa, i amb escreix, l’abast del que és i ha de ser un Projecte
Final de Carrera, a tall de model circumscriurem la nostra intervenció al camí
meridional i a la colònia de Cal Riera que li fa de centre. I ho farem, no
perquè sí. La decisió respon a tot un seguit de factors de calatge que ens hi
aboquen irremeiablement i ens hi obliguen.
La primera raó, i més important, és que, del conjunt de les quinze entitats de
població que havien estat colònies tèxtils aigües amunt de Navàs, Cal Riera és
de molt, no tan sols la més desconeguda21, sinó també la més desarranjada i
amb el futur menys afalagador de totes (vegeu taula 10 i 11, apèndix). És,
doncs, aquella que més i amb més urgència necessita que s’hi realitzi alguna
intervenció tendent a procurar treure-la del decandiment en el que es troba i
preservar-ne la pròpia pervivència. La segona raó no és altra que
l’extraordinària potència paisatgística que presenta la zona i el mal o poc
coneguda que arriba a ser. Cal tenir en compte que la part meridional del Baix
Llobregat no va patir els devastadors incendis de 1994 i, per això, conserva no
solament el seu impressionant bosc aciculifoli dominant i el relicte d’alzines
en molt bon estat, sinó que el de ribera és de ben segur el més ben preservat
de la comarca. I el mateix podem dir del paisatge agrari i cultural tret que tot
plegat és un testimoni vivent del que era el paisatge del territori abans
d’aquella infausta foguerada. Finalment, hi ha un darrer motiu, aquesta
vegada de caràcter estrictament personal en tant que estudiant d’Arquitectura.
Completament aïllada, constreta i ofegada per l’autovia C-16, d’un costat, i
l’acusat meandre del riu Llobregat i el tram final de la riera de Merlès, de
l’altre, sense connexió amb la carretera C-1411 i amb una configuració

México 1956, pàgs. 35-56), segueix complint-se com fins ara i, si, com tot fa pensar,
estiguéssim en el segon dels cicles depressius, la cosa aniria –valgui la redundància- per llarg.
21
Vid. SERRA ROTÉS, Rosa: “Cal Riera. Notes sobre una colònia puig-regenca”, L’Erol, 131,
2017, pàg. 54
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orogràfica de terrasses amb forts salts de nivell verticals entre elles, la
intervenció a Cal Riera se’ns presenta com un veritable repte. Esperem i
desitgem poder-hi reeixir (vegeu làmina 31, documentació gràfica).
II. OBJECTIUS
Un cop desgranades les consideracions teòriques i criteriològiques que venen
a definir i justificar la nostra proposta de treball i a concretar-ne al mateix
temps el camp d’operació, és de bon to acadèmic explicitar els objectius que
intentem d’aconseguir. Atès que circumscrivim la intervenció al terç
meridional del Baix Berguedà i no a tota la comarca, tot a partir d’ara farà
referència a aquesta intervenció concreta. Sabedors de la transcendència que
arriba a tenir la concreció acurada de poques -o no gaires-, finalitats per a què
tot plegat no acabi escolant-se com aigua en cistell, permeteu-nos d’establir
una classificació diferenciada entre objectius principals i objectius específics
o subsidiaris dels primers. Sense perjudici de les explanacions que hi puguem
introduir, els presentarem per tal de fer-los més clarament distingibles com si
es tractés d’una relació nominal seriada.
1. Objectius primers:
1.1. Descobrir, posar en valor i, si s’escau, recuperar elements patrimonials i
paisatgístics del Baix Berguedà, de primer, i de la seva part meridional (vegeu
làmina 8 i 9, documentació gràfica), després, susceptibles de generar amb la
seva concatenació apreciativa un o més relats sobre les transformacions que
ha experimentat i està experimentant el territori així com sobre la vida, les
creences i la percepció del món de les persones que l’han habitat i l’habiten.
1.2. Confegir i compondre un camí transversal a l’eix del riu Llobregat que
permeti realitzar la connectivitat no tan sols física, sinó també visual i fins i
tot emocional, entre alguns dels elements anteriors seleccionats ara en funció
de les seves capacitats relacionals per a, d’aquesta manera, facilitar a veïns i
forans la interpretació del territori i la seva pretèrita transversalitat a través del
paisatge (vegeu làmina 11, documentació gràfica).
1.3. Integrar aquest camí travesser i els radiculars circulars que se’n
desprenen en la Via Blava del Llobregat per tal de complementar-la i reforçarla. Complementar-la i reforçar-la no només amb un seguit d’anelles verdes
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transversals que venen a posar el necessari contrapunt al caràcter totalment
longitudinal de la Via, sinó per l’exigència d’elevar a la categoria de node una
colònia que el projecte de les Vies Blaves deixa poc menys que desemparada.
1.4. Afavorir en la mesura del factible la conversió del –permeteu-nos
l’expressió- gueto geogràfic i social que és avui Cal Riera en una entitat de
població vertebrada en el territori, amb una ocupació total de l’espai
arquitectònic ociós o en ruïna i amb una dimensió demogràfica crítica capaç
de mantenir serveis i dotacions suficients com per permetre la futura
pervivència de la vida urbana.
1.5. Contribuir a impulsar dinàmiques econòmiques i socials no estrictament
basades en el turisme que permetin avivar el desenvolupament del territori i el
benestar de les persones així com mantenir-los en el temps (vegeu làmina 37,
documentació gràfica).
2. Objectius específics i subsidiaris
2.1. Potenciar els sentiments d’identitat entre els habitants de la rodalia i a la
vegada desvetllar en ells nous capteniments de respecte, protecció i defensa
del paisatge.
2.2.

Recuperar i condicionar camins històrics avui abandonats o

infrautilitzats i, quan s’escaigui, adequar aquells trams dels actualment en
servei que ho requereixin en benefici dels vianants i la ruralia (vegeu làmina
17 a 29, documentació gràfica).
2.3. Convidar el vianant a la realització de gestos senzills i accions menudes
com per exemple fer una aturada, asseure’s, observar, escoltar, etc. que, a més
a més d’ajudar-lo a interpretar el paisatge i connectar amb l’entorn,
l’indueixin també a fer-ho amb una altra mirada que l’aboqui a la
contemplació i l’expansió interior (vegeu làmina 17 a 29, documentació
gràfica).
2.4. Recuperar llocs i adequar entorns de memòria, lleure i fontada tant per
al gaudi dels visitants com per a l’aplec i la relació social dels residents de la
contrada (vegeu làmina 17 a 29, documentació gràfica).
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2.5. Coadjuvar a donar a conèixer o, si voleu, posar en el mapa un territori
no només força desconegut per una gran majoria de la població, sinó també
preterit i ignorat àdhuc pels propis berguedans.
2.6. Propiciar, en paral·lel a la finalitat del punt anterior, el sorgiment d’una
nova percepció simbòlica de la comarca del Berguedà que permeti depassar
l’estereotip longitudinal meridià imperant en l’actualitat.
2.7. Orientar les petjades i la mirada del vianant per tal de que pugui ser
capaç de desvelar i entrellucar alguns tòpics històrics, especialment d’història
medieval, que el propi paisatge s’encarrega de desmentir (vegeu làmina 17 a
29, documentació gràfica).
2.8. Obrir Cal Riera a l’exterior i al seu entorn proper amb una obligada
doble pretensió que ningú hauria de defugir. D’una banda, la de garantir la
interconnexió directa de la colònia amb la xarxa viària existent al mateix
temps que la seva integració efectiva en el vital sistema d’autobusos de línea
regulars. De l’altra, la de suprimir la infranquejable barrera física, psíquica i
simbòlica que suposa per a molta gent la successió del riu Llobregat i el tram
final de la riera de Merlès per tal d’integrar la colònia a un rerepaís llevantí
que mai no ha estat seu (vegeu làmina 34 i 38, documentació gràfica).
2.9. Fomentar i possibilitar la pràctica de l’exercici físic amb finalitats
saludables entre persones grans i discapacitats funcionals del rodal i forans.
III. PROCEDIMENTS I METODOLOGIA
A l’hora d’escometre la realització d’aquest treball i abans de començar a
posar el fil a l’agulla, ens vam trobar amb un gran escull inicial que a primera
vista ens va semblar gairebé insalvable. Atès que fins aleshores la nostra única
connexió amb el Berguedà es limitava a relacions d’amistat amb alguns
companys i companyes de Berga i el seu rodal immediat, la comarca ens era
totalment desconeguda. No en sabíem absolutament res i, en canvi, havíem
decidit d’intervenir al territori. Per poder endegar el projecte, la primera cosa
que vam haver de fer fou, doncs, esmerçar temps i esforç en l’aplec i lectura
de bibliografia i documentació cartogràfica que ens poguessin proporcionar
prou informació i prou coneixements sobre la geografia i la història, l’art i el
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patrimoni material i immaterial i sobre la realitat econòmica i social de la
regió. Val a dir, però, que aquesta tasca va resultar molt més llarga i feixuga
del que ens hagués agradat. Obligats a focalitzar l’atenció en una zona com el
Baix Berguedà de la qual hi ha poques obres que la prenguin com a objecte
d’estudi específic, vam haver d’anar espigolant pacientment la informació
d’aquí i d’allà a través de la consulta d’un considerable nombre de llibres,
articles i monografies d’abast més ampli. (vegeu bibliografia i mapes)
Efectuat el recapte d’informació i ja amb suficients nocions sobre el territori,
calia inventariar aquells elements que d’una manera o altra –però en aquell
moment encara acrítica- ens havien cridat l’atenció de cara poder confegir
alguns relats coherents amb els coneixements adquirits i fer-ne el
corresponent registre cartogràfic (vegeu làmina 4). Feta la feina, ens envaí ben
aviat una clara sensació de sotsobre que ens va fer adonar de la ineludible
necessitat d’haver de recórrer a peu el territori per a, d’aquesta manera, poder
parlar amb la gent dels llocs i atansar-nos a cada element tot posant-lo en
relació amb els altres i, en general, amb el mateix paisatge. Només amb
aquest lent i penós treball de camp que ens va permetre identificar els valors,
les debilitats i els punts forts dels diferents elements vam poder ser capaços
d’iniciar-ne la necessària esporgada o selecció –tant se val- i de començar a
albirar la concreció de possibles eixos temàtics22.
Arribats en aquest punt, per fi van quedar fixats els recorreguts i embastades
les accions a realitzar en cada indret. I diem embastats perquè, neòfits en els
aspectes relacionats amb la intervenció i el planejament urbanístics basat en
recursos del paisatge cultural d’amplis territoris profundament rurals, a l’hora
de plantejar-nos intervencions singulars sovint ens perdíem en un mar de
dubtes. Calia tornar a fer un altre esforç per a adquirir nous coneixements;
però, aquesta vegada, a l’encalç de reflexions teòriques i concrecions
22

Només més tard hem sabut que aquest és precisament el procediment propugnat pel Fons
Mundial per la Conservació de la Naturalesa (WWW) (cfr. STOLTON, Sue; i DUDLEY, Nigel:
Protected Area Benefit Assessment Tool. A Methodology, World Wide Fund for Nature,
versió revisada, s.l.[Gland? {Suïssa}], 2009). Encara que més enfocat cap a la recuperació de
valors immaterials, en aquesta mateixa direcció es manifesten dels postres professionals de la
planificació, gestió i avaluació d’espais naturals més reputats (cfr. MALLARACH, Josep Maria;
COMAS, Eulàlia; i ARMAS, Alberto de: El patrimonio inmaterial. Valores culturales y
espirituales. Manual para su incorporación en las áreas protegidas, Fundación Fernando
González Bernáldez, Madrid, 2012, pàg. 32)
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pràctiques pel que fa tant a planificació, projecció i gestió del paisatge cultural
d’àrees extenses, com a tot allò referit la seva interpretació. I, com no podia
ser altrament, després s’imposava tornar a recórrer a peu tota la zona.
Malauradament, no vam poder efectuar aquesta segona tongada d’excursions i
passejades sobre el terreny fins que la crisi epidemiològica i la subsegüent
destrossa de la vida quotidiana ens ho van permetre. Amb aquest bagatge i les
noves mirades que propicià, la situació relativa a les actuacions singulars en el
paisatge quedà definitivament desencallada.
En aquest sentit ha estat una revelació entendre que el paisatge funciona –en
paraules dels urbanistes de filiació semiòtica- com un hipertext; és a dir, com
una estructura no seqüencial que permet crear, afegir, conjuntar i compartir
informació de fonts diverses mitjançant enllaços de caràcter associatiu i
xarxes socials23. Si, com l’hipertext, que conté enllaços a uns altres textos, el
paisatge també conté informació no seqüencial que ens remet a significats que
es deixen descobrir, la cosa sembla clara. L’arquitecte que intervé en el
paisatge ha de mostrar, no demostrar. S’ha de limitar, per tant, a designar,
indicar i assenyalar sense aspirar a compondre –com nosaltres volíem al
principi- cap relat discursiu i totalment travat; res més. La resta ho ha de fer el
vianant o l’usuari amb la seva interpretació. Ara bé, per més respectuós, no
especulatiu i valoratiu que hagi de ser l’urbanisme del paisatge, això no vol
dir que la intervenció de l’arquitecte hagi de quedar en mera presentació
d’una suma d’elements i prou. És tasca de l’arquitecte saber donar significat
als diversos elements territorials, individuar-ne els valors històrics, culturals,
físics i ambientals, capir-ne les interaccions històriques, econòmiques i
socials24 per a, finalment, ajudar els caminants i les pròpies persones del terrer
a descobrir-ne les relacions significatives.
Però no només això. Igualment esclaridor va ser arribar a comprendre, d’una
banda, que un urbanisme reflexiu –fem servir la terminologia del qui fou
reputat sociòleg urbà francès François Ascher- ha de tenir en compte les
dimensions multisensorials de l’espai i ha d’intervenir no només sobre allò
23

Vid., per exemple, VALORANI, Carlo: Il paesaggio come ipertesto. Interpretazione del
territorio attraverso il paesaggio, Aracne Editrice, Roma, 2006, pàgs. 18-24
24
Remetem a la nota número 14
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visible, sinó també en els aspectes sonors, tàctils i olfactius25. De l’altra, que
la nova espiritualitat laica, amb la seva manera diferent de viure la natura en
tant que espai sagrat i veritable santuari de tranquil·litat i salut, ha comportat
l’aparició d’una ritualització basada en el silenci, la lentitud i l’obertura dels
sentits. Una nova litúrgia, aquesta, que en allò que ara ens interessa ha
convertit el fet de caminar en una mena de pelegrinatge contemplatiu i
introduït pràctiques com la d’abraçar un arbre, respirar l’atmosfera forestal o
escoltar el silenci26. D’aquí, precisament d’aquí, que en atenció a aquesta
novella sensibilitat ens hàgim esforçat en compondre un recorregut que pugui
ser viscut també com un camí de sensacions del que parlàvem en el primer
capítol.
Així les coses, desencallada la situació amb l’assumpció plena dels criteris
que acabem de desgranar en els dos anteriors paràgrafs, ja no teníem cap
dubte de que la intervenció de l’arquitecte en el paisatge ha de ser la de menor
impacte i la més en consonància amb el medi que pugui. Així, doncs, com que
volem mantenir l’essència d’un sender de muntanya, apostem per la
naturalització amb un mínim manteniment regular i prescindim d’elements
cridaners. És més, per bé que el caràcter de les actuacions a realitzar al camp
o a la muntanya no pot ser idèntic al que cal efectuar a la colònia, unes i altres
han de seguir un mateix llenguatge basat fonamentalment en la uniformitat
dels materials i la repetició en tot el traçat dels tipus de marges i murs, dels
elements del mobiliari i la senyal ètica. Per això nosaltres hem posat un
èmfasi especial en utilitzar materials de la zona com la pedra calcària i la fusta
o la mateixa vegetació, i aplicar-los segons els usos i les tècniques del país.
En general, aprofitem l’abundància de pedres residuals i, quan cal, les de la
pedrera Soler Jaumàs de Puig-reig per a la construcció d’elements de drenatge
i contenció, la elaboració del mobiliari bàsic de descans, aturada i
25

Vid. ASCHER, François: Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciudades no
está a la orden del día, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pàg. 83
26
Vid. DEGASPERI, Fiorenzo: Trekking dello spirito in Trentino. Camminare nelle valli
trentine e dintorni, Curcu & Genovese Ass., Milano, 2012; GORDI I SERRAT, Josep: Els
Arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i espirituals, Documenta
Universitaria, Girona, 2011; IDEM: Arbres i espiritualitat, Centre de Pastoral Litúrgica,
[Barcelona], [2016]; i IDEM: “Una nova espiritualitat naturalística laica”, dins Els arbres,
entre el cel i la terra, http://arbresjosepgordi.blogspot.com/2018/10/una-nova-espiritualitatnaturalistica.html
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contemplació i, sense oblidar-nos de la pavimentació, quan convé, de petits
trams de camí, també en la senyal ètica. En aquest aspecte concret de la
senyalització, fem servir la pedra en cota zero disposada segons diferents
tipus de gradacions sistemàticament establerts per a indicar cruïlles, trencalls i
direccions dels camins i tams d’ampliació. Però també per a advertir sobre
singularitats, tipologies i valors d’aquells punts, indrets o elements
paisatgístics que convé ressaltar així com sobre llurs capacitats relacionals,
significatives i sensorials. De fet, en cota zero només deixem d’utilitzar la
pedra en l’entorn periurbà de Cal Riera i en la Via Cívica que em creat a
l’arribada del nucli central de Viver. Encara que el llenguatge és el mateix
llevat d’alguns detalls que marquen la transició del camp i una entitat de
població, per això mateix hem pavimentat el dos camins tot substituint la
pedra per terrazzo continu natural.
La fusta que emprem és tractada i ens la proveïm de la reputada serradora
Boix pròxima a Puig-reig. La utilitzem fonamentalment amb una doble
finalitat constructiva i de protecció. En uns casos, la fem servir falcant taulons
al terra

per confinar trams de camins, per a esglaonats que salvin salts

topogràfics (vegeu làmina 17 i 18); en uns altres, com a baranes i tanques
texanes. Reservem un tercer ús de la fusta per a la senyalització vertical. Tot i
que sempre que podem aprofitem els senyals verticals dels senders de gran i
petit recorregut operatius a la zona, són de fusta els faristols que hem
dissenyat per a disposar de mapes, explicacions i descripcions en els aquells
llocs concrets que pel seu interès convé tenir alguna indicació.
Pel que fa a la vegetació, a voltes la plantem o sembrem i unes altres
practiquem desbrossaments. En el primer cas, l’apliquem en la delimitació
d’alguns trams de camí i en el tractament de certs problemes d’erosió derivats
del drenatge. En unes altres ocasions, com en el cas dels horts col·lectius que
instal·lem a Cal Riera, plantem arbres i arbusts en dues línies escalonades
com a barrera protectora dels conreus davant del vent del nord. Per últim, a
voltes plantem un sol arbre, com ara el teix que col·loquem al mirador que ens
permet contemplar la calavera del cingle de Can Salla (vegeu làmina 17 i 18),
per tal palesar el fort simbolisme –en aquest punt funerari- d’un lloc o indret.
En unes altres circumstàncies ens hem vist obligats a practicar
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desbrossaments ja sigui per salvar de la ruïna alguna estructura arquitectònica
o bé per facilitar-ne l’accés, com en l’església de Tortafè (vegeu làmina 23 i
24). A voltes el desbrossament respon -estem pensant en el bosquet de Cal
Riera- a la necessitat de recuperar un espai per a gaudir del lleure; unes altres,
com en alguns miradors, per a facilitar la visibilitat de punts d’interès o
panorames; i les últimes per a integrar dos elements adjacent en un únic
conjunt significatiu, com fem per exemple, en l’ermita de Sant Narcís a prop
de Viver (vegeu làmina 17 i 18).
Arribats en aquest punt, vaga de dir que tots els esforços esmerçats en l’acapte
i assumpció de coneixements sobre el territori i l’urbanisme del paisatge els
vam realitzar sense deixar d’estudiar les colònies ni de treballar en propostes
de possibles intervencions. Encara que la que més ens interessava era Cal
Riera perquè la seva situació ens havia produït una certa commoció ja de bon
antuvi, no vam poder aprofundir-hi fins que vam veure clar que l’execució
d’un projecte que abastés a la vegada el camí septentrional, el meridional i
l’intermedi depassava els límits del que ha de ser un Projecte Final de Carrera.
Analitzats el punts forts i el punts febles de l’enclau i compromesos en ajudar
a convertir-lo en un lloc on les persones residents hi puguin viure amb
dignitat, ben aviat vam advertir que caldria efectuar-hi actuacions de calatge i
que, malgrat tot, no serien efectives si no anaven acompanyades per la
instal·lació a la d’alguna activitat econòmica que insuflés vida a la colònia.
Amb una població de 59 persones (vegeu taula 3) d’extracció social bastant
baixa i força envellida, un bar-restaurant que fa la seva funció social, 5.320
m2 d’espai arquitectònic residencial ociós i molt malmès, però amb la fàbrica
en funcionament i dedicada al sector tèxtil, no resulta fàcil entreveure quina
l’activitat econòmica que podria revitalitzar Cal Riera. Això no obstant, hi ha
raons de prou pes com per a sospesar que la instauració d’un centre de
Formació Professional amb residència escolar podria ser la solució (vegeu
làmina 37). Tinguem present que gairebé dos terços de la fàbrica no s’utilitzen
i que l’empresa, oberta a la investigació i la innovació, té un conveni de
col·laboració amb la UPC. La fàbrica, doncs, seria un lloc ideal per a les
classes pràctiques i els talleres del centre educatiu. A més a més, deixant de
banda que la tradició tèxtil no deixa de ser un capital social de la gent de la
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comarca, el tèxtil encara és un sector de pes en l’economia del Berguedà.
Aporta el 21,7% del Valor Afegit Brut industrial de la comarca enfront del
només 5,5% que es dóna a nivell de Catalunya (vegeu taula 1). Per últim, cal
tenir en compte que Sabadell i Terrassa són els llocs més propers on els
berguedans poden cursar els estudis de Tècnic en Confecció i Moda i els
Superiors de Patronatge i Moda (vegeu làmina 37). De funcionar a Cal Riera
un centre d’ensenyament d’aquests especialitats en règim de residència podria
acollir una setantena d’alumnes de dins i fora de la comarca que un cop
formats incidirien directament en l’economia i la vida social de la zona.
Contràriament al que passa amb la majoria dels qui marxen a estudiar fora que
ja no tornen, aquests s’assentarien al territori.
Decidida per les instàncies pertinents la instal·lació del centre d’ensenyament
en règim de residència escolar a Cal Riera, la nostra ordenació a la colònia ha
donar plena satisfacció a les necessitats de tres realitats com si fos una de sola
(vegeu làmina 38). A les d’un enclau que s’ha convertit en centre del camí
travesser i nou node de la Via Blava; a les d’un centre d’ensenyament amb
residència escolar lligat a una fàbrica i a les d’una població que hi habita. El
treball que se’ns ha girat afegit al dels camins és un cop més immens i de
lenta execució. Immens perquè són molts els aspectes que cal conjuminar i
lent perquè, com ja hem avançat en els capítols anteriors, una actuació gens
menor passa per tirar endavant un nou traçat de carretera i portar la parada
d’autobús a dins de la colònia. Atès que abans d’escometre aquest projecte no
sabíem absolutament res d’enginyeria civil aplicada la construcció de ponts i
carreteres, hem hagut de fer un altre gran esforç d’aprenentatge en aquest
camp per tal de realitzar la intervenció amb criteri i ajustada a les normes
tècniques. Tot plegat ha acabat per determinar-nos a reorientar el treball
d’intervenció en el camí. Ens hagués agradat poder fer actuacions a tots i cada
un dels elements i indrets seleccionats, però, tal com heu pogut entreveure en
els paràgrafs anteriors, finalment hem optat per la realització d’una
sistemàtica d’actuació arquitectònica al camí que serveix de model i guia de
cara a intervencions singulars en elements i llocs concrets.
Abans de continuar, permeteu-nos sortir al pas i advertir d’un criteri
metodològic essencial per tal de no haver de tornar-lo a dir una vegada i una
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altra. Encara que no ens correspon a nosaltres l’execució concreta de moltes
de les propostes, no donarem cap proposta d’actuació per definitiva si abans
no hem calculat, provat o confirmat que aquell element, obra, edifici o
estructura compleix bé la funció per a la qual s’ha dissenyat o projectat. Per
exemple, si convertim l’església en centre d’interpretació del camí transversal
o, si voleu, un edifici en residència escolar abans haurem fet el disseny de
com es podria distribuir l’espai i comprovat que es donen les condicions per a
realitzar una organització eficient i donar cabuda a tot allò que requereix un
centre d’interpretació o una residència escolar per complir llurs respectives
funcions. Un altre exemple; no donarem per vàlida una proposta d’horts
col·lectius si abans no hem calculat les necessitats hídriques i de sòl exigides.
Per últim i no cansar més el lector amb exemples, si cal realitzar nous trams
de carretera, col·locar parades d’autobús o construir passeres, el disseny
s’haurà d’amotllar a la funcionalitat i, com hem apuntat en el paràgraf
anterior, a les normes.
Entenem que per a exercir la funció de node del camí cal que hi hagi un centre
d’interpretació i un alberg per hostatjar els vianants i donar servei de
camineria als vianants. Per la seva ubicació i per la seva amplitud sense tenir
grans dimensions, convertim l’església en centre d’interpretació. La
localització relativament recollida, però en aquest cas, la grandària i la fàcil
compartimentació dels espais horitzontals, ens ha induït a situar l’alberg a la
Casa del l’Amo (vegeu làmina 38).
Per tal de subratllar la transversalitat, en la part inicial o final –segons es miridel camí que va o ve de Viver i el seu Castellot construïm un tram de nova
trinca entre el centre d’interpretació i el pas inferior de l’autovia –o a la
inversa- que passa pel bosquet de Cal Riera. Aquest tram camí amb paviment
de terrazzo continu natural igualment esmentat abans té la doble funció
d’ajudar a subratllar la transversalitat i, a més a més, de servir d’accés al
bosquet que desbrossem i recuperem. El recuperem com a lloc lleure i esbarjo
del estadants; però també com lloc de memòria perquè havia estat camp de
cereal fins que es van plantar els arbres a les primers dècades del segle XX per
a convertir-lo en lloc d’oxigenació i gaudi dels treballadors de la fàbrica
(vegeu làmina 44 i 47-48). El desbrossament té ell mateix també una doble
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funció. D’una banda, fer-lo habitable per al funció de parc que se li dóna; de
l’altra, fer veure que estem en zona periurbana i, d’aquesta manera, deixar la
transversalitat. Una transversalitat que s’accentua amb el camí que, partint del
Centre d’interpretació i ben guiat pel paviment i per la zona peatonal existent i
que construïm, es dirigeix cap al centre de la colònia i, el que és més
important, cap a la nova plaça que obrim en una crugia del gran bloc
d’habitatges amb planta en forma d’ela (vegeu làmina 47-53).
L’obertura d’aquesta plaça teulada respon a vàries raons de pes. Una, i no
menor, fer palesa la transversalitat física, visual i fins i tot psicològica que
estem subratllant. Però, com que aquest bloc tan llarg acaba provocant que la
colònia visqui i miri d’esquena al riu, entenem que també és la millor manera
de revertir la situació i obrir la colònia l’extraordinària balconada des de la
qual s’albira la fàbrica i una esplèndida panoràmica. Una altra, perquè, quan
tot l’espai arquitectònic estigui ocupat, la plaça teulada serà el lloc central de
la colònia i volem que sigui un punt primordial de sociabilitat i cohesió social.
Per això, perquè volem que sigui un punt de vida social privilegiat, hem
decidit obrir aquesta crugia i no l’anterior. La crugia que obrim no només està
més arrecerada del vent del nord i rep durant més temps els rajos del sol, sinó
que des d’ella estant no se sent el fort remor de l’aigua de la resclosa que
resulta tan molest si ens situem en l’altra crugia (vegeu làmina 55 i 56).
La gent viu d’esquena al riu no només per l’efecte barrera que produeix el
bloc amb planta d’ela, sinó sobretot pel fort espadat existent entre la
plataforma sobre la qual s’assenta la colònia i aquella en la que hi ha la
fàbrica. Per això, perquè estem creant transversalitats i el món s’acaba a
l’espadat, construïm una llarga rampa que permeti no només la continuïtat
visual de l’eix transversal que estem accentuant, sinó sobretot la continuïtat
física i l’accés fàcil d’una plataforma a l’altra. Encara que llarga perquè volem
que totes les nostres actuacions en zona urbana i periurbana conformin
itineraris accessibles, concebem una rampa murada amb un pendent del 6%
que tingui molt poc impacte visual i no gaire d’econòmic. Amb aquesta
rampa, perseguim no només obrir la colònia al riu i subratllar la
transversalitat; volem, en paraules d’un interlocutor nostre veí de Cal Riera,
sobretot “fer ampla i plana la colònia”. D’aquesta manera, s’acreix també el
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valor el valor de la plaça teulada per a la vida social i, el més important per al
futur de tot l’enclau, lligar el centre educatiu a la fàbrica i fer possible així un
normal desenvolupament de la vida acadèmica.
Per a acabar d’obrir la colònia cap a llevant cal superar dos grans obstacles
més, el riu Llobregat de primer i la riera de Merlès tot seguit (vegeu làmina
34). Per bé que hi ha una palanca al Llobregat, com element de connectivitat
entre una riba i l’altra serveix de poc. I és que, més que una palanca, en
realitat és una mena de mitja palanca perquè l’accés per la banda de llevant es
fa mitjançant unes escales al mig de la llera a tocar d’aigua. No és, doncs,
sempre operativa i, quan ho és, no resulta una palanca practicable per tothom.
En aquest punt la nostra proposta consisteix en allargar la palanca fins la riba
esquerra tot situant l’estrep mig metre per damunt del nivell d’inundació
corresponent a 500 anys de retorn com marquen les normes. Encara que
l’anàlisi de la situació i de l’estructura revela que l’obra a fer no ha de ser
excessivament difícil ni onerosa, per tal de distribuir costos en el temps,
l’obra no es realitzaria ara conjuntament amb la resta d’intervencions, sinó
que esperaríem a una segona fase. Esperaríem uns deu anys, a veure si el
centre escolar acabava quallant i es recupera la vida urbana. Si com esperem
tot anés bé, més endavant es podria pensar en ampliar la plataforma per a
possibilitar el trànsit rodat de vehicles lents i petits. Per a superar l’escull que
suposa el pas de la riera de Merlès i fer franc el pas al camí al territori de
llevant, proposem la construcció d’un gual inundable al que avui es coneix
com el Pas de la Cabra. En aquest punt s’efectuaria la connexió física amb la
Via Blava (vegeu làmina 35).
Per a que la plaça teulada pugui ser una plaça de tots i no acabi sent la dels
estudiants o del centre educatiu i a fi que fer possible la cohesió social i una
vida urbana sense segregació, realitzem alguns canvis d’usos que acabin
conformant una estructura urbana des del punt de vista de la mixtura. Així,
traslladem a la plaça porticada el bar i hi col·loquem un centre cívic. El bar
actual passa a ser menjador i aules el que era centre cívic. Destinem a
habitatges el bloc de pisos actualment desocupat més pròxim dels dos blocs
avui habitats. En una ala del bloc de la ela hi aniria la residència escolar; en
l’altra habitacles familiars per a les sis o set famílies que calculem acabaria
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atraient l’activitat de l’escola. El local del Casino antic faria les funcions de
sala de cinema i teatre tant de l’escola com de la colònia. En els habitatges
dels blocs centrals hi aniria la biblioteca, els espais de direcció, administració
i de reunió dels docents així com alguns habitatges que acabarien ocupant la
segona tongada de vuit o nou noves famílies que suposem s’instal·larien a la
colònia degut a la major vitalitat urbana i social (vegeu làmina 38).
L’última intervenció dirigida al foment de la cohesió social seria la creació
dels horts col·lectius. Encara que és també una actuació de recuperació de
memòria perquè ens consta que, quan la colònia estava plena de vida, hi havia
una zona d’horts i per més que amb aquesta actuació pretenem ordenar
l’entorn de l’enclau i acabar amb la impressió de barraquisme que generen els
horts espontanis actuals, la principal motivació és una altra. Amb la
concentració dels horts en la part més solejada de la colònia i atorgant a cada
hortolà actual la mateixa superfície que té el que avui en conrea més, el lloc
de concentració dels horts seria un punt no només de distracció, de producció
d’aliments sans i d’exercici saludable, sinó també de relació social (vegeu
taula 13). Si a això afegim que es tractaria d’horts regats pel sistema de
degoteig amb aigua de pluja i escorrentia que no s’hauria de pagar (vegeu
càlculs), però que requereix una major organització que el simple obrir
l’aixeta de la xarxa pública, la vida social de Cal Riera de segur que en sortirà
reforçada.
Per a acabar no resta dir que, tal com hem posat de relleu tantes vegades al
llarg d’aquesta memòria, un dels pitjors mals que pateix la colònia és que
resta al marge de la xarxa viària i, el que és més greu, de la parada de
l’autobús. Lluny, a l’altra banda de l’autovia i amb l’accés a través del llarg,
angost i perillós pas inferior de l’autovia –“esto és una ratonera”, diu una
pintada que s’hi pot veure en una de les parets-, a la pràctica és com si no hi
hagués autobús, a Cal Riera. Com que considerem que mentre duri aquesta
situació la colònia no té cap futur i molt menys encara el centre educatiu amb
residència escolar que hi col·loquem, resulta del tot ineludible intervenir per a
portar la parada d’autobús a dins de la colònia i fer possible que la carretera
C-1411 arribi a Cal Riera. Al principi havíem pensat que el millor era fer la
connexió a través del pas inferior i vam plantejar infinitat de propostes; però
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no acabaven mai de convèncer-nos. O calia fer unes obres cares i de molta
envergadura; o quedava compromesa la pacificació del nostre camí de ponent
i, en el millor dels casos, la parada de l’autobús, encara que podia quedar a la
banda de Cal Riera i, per tant, no calia utilitzar el pas inferior de l’autovia,
quedava igualment molt lluny i costa amunt.
No vam començar a veure la llum fins que, en una visita de reconeixement
feta expressament, vam poder descobrir menjada per la malesa el que havia
estat la via del carrilet. Convençuts de que les obres de desmunt i terraplenat
serien costosíssimes seguíem considerant l’opció de intervenir en el pas
inferior. La cosa canvià quan, després de llegir un article en la revista de la
Dirección General de Tráfico sobre la relació dels costos de les diverses obres
viàries, podem veure que era més barata actuar en la via del tren que en el pas
inferior (vegeu taula 14). Finalment hem acabat creant una variant de la C1411 i portant amb gran satisfacció la carretera ai la parada d’autobús a Cal
Riera
IV. ÀMBIT TERRITORIAL
El Baix Berguedà conforma la meitat meridional de la comarca del Berguedà.
Des d’un punt de vista estrictament físic la comarca queda configurada per
dues grans zones. L’alt Berguedà, al nord, ocupa el Prepirineu i al sud la del
Baix Berguedà. De nord a sud, corre en sentint longitudinal el riu Llobregat
que la drena amb tot un seguit de rius que corren oblics. Per la part de llevant,
li són tributaris el Mergançol i, el més important de tots, la riera de Merlès.
Per la part de ponent, només són dignes de menció la riera de Sala i, en
especial la de de Merola.
De fixar-nos en el Baix Berguedà que és la part que ens interessa, val a dir
que, des d’una perspectiva morfològica, la conforma el sinclinal, a la zona
oriental (conca del Merlès), força trencat i amuntanyat, i l’anticlinal, a la zona
occidental, que es presenta com un altiplà més pla.
Geològicament parlant, forma part de la Conca de l’Ebre i presenta materials
lleugerament plegats l’anticlinal de Puig-reig i a la sinclinal de Prats. Hi
abunden estrats de lutites i gresos. Només en algunes zones tenim roca
calcària.
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La climatologia de la zona és del tipus mediterrani continentalitzat i subhumit.
Amb precipitacions superiors als 600 mm en tots els casos, amb
precipitacions màximes a la primavera i la tardor, presenta uns climogrames
de Gaussen amb només un mes sec a l’estiu.
Des del punt de vista estrictament humà, en canvi, la comarca del Berguedà
l’hauríem de dividir en tres zones: l’Alt Berguedà, el Baix Berguedà i a la part
central l’àmbit de Berga que en fa de capital. El Baix Berguedà, és un país
amb un hàbitat força dispers i amb poca densitat de població. De fet la
població es concentra a la riba del riu Llobregat sent, Gironella, Puig-reig i,
encara que una mica més allunyada del riu,, també Casserres.
Descomptant l’àmbit central de Berga, la base de l’economia és l’agricultura i
la ramaderia estabulada en les zones més interiors de la zona juntament amb
l’activitat turística. Especialment acusada és aquesta activitat en la zona de
conca central de la riera de Merlès i en el punt més àlgid de l’altiplà centrada
a l’entorn del Serrateix. En les poblacions més grans pròximes al Llobregat,
els serveis i la industria conformen el gruix de l’activitat. Amb un teixit
empresarial molt fraccionat, el sector industrial és força diversificat, però molt
poc capitalitzat, amb un pes del tèxtil superior al 40% .
V. ÀMBIT HISTÒRIC
D’acord amb les aportacions de l’arqueologia, el poblament més antic del
Berguedà data del neolític i es localitza a prop de Gironella. Dels neolític
tenim vestigis de tombes de fossa escampades pel bona part del Baix
Berguedà tot Encara que no hi ha massa presencia del coure i del ferro, no
falten jaciments escampats per la zona. Del íbers, tenim referències escrites i
arqueològiques que parlen dels bergistans com la tribu més documentada.
D’aquesta època cal destacar com a fita senyera el Tossal dels Tres Hereus, al
terme de Casserres. Sabem que els bergistans van acabar dominats pels
romans a a partir de la repressió de Cató. Des d’aleshores, la presència
romana es deixa notar en la toponímia i amb les centuriacions. I també hi ah
clara presència de romanització a l’altiplà occidental del Baix Berguedà,
destacant el Tossal del Tres Hereus com un veritable polis ibèrica que exercia
el control del territori al serveis dels dominadors.
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Pel que fa a l’Edat Mitjana i contràriament al que cal esperar, sorprèn la
presència visigoda. Al Baix Berguedà hem trobat vestigis de cenobis
visigòtics a Sant Joan de Montdarn i a Sant Pere de Monistrol, al terme de
Gaià tocant al de Puigreig. El més sorprenent, però, és que la presència o
implantació musulmana va ser molt més acusada i efectiva del que
habitualment es vol fer veure. Encara perviuen alguns topònims de clara
ascendència musulmana i la distribució militar del territori denota que la
presència musulmana va ser prou poderosa. Especialment al Baix Berguedà,
especialment important era Casserres des de tots els punts de vista. Aquest
tòpic vegades repetit de l’ escassa infiltració musulmana a la comarca és
precisament un dels que invitem de posar en relleu amb la nostra intervenció
al territori del Baix Berguedà.
A partir d’aquí ja sabem la importància que tingué el territori a partir de la
repoblació carolíngia. Però allò que volem acabar destacant és la força del
carlisme durant tots el segle XIX i el fenomen paral·lel de la industrialització.
Però tot això és una història ja prou coneguda i tractada al llarg d eles pàgines
anteriors.
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MARC NORMATIU I LEGISLATIU
- Codi d’Accessibilitat (aprovat pel Decret 135/1991, de 24 de març)
- Decret 135/1.995, de 24 de març, de desenvolupant la Llei 20/1991, de 25 de
noviembre, de promoció de l’accessibilidad y supressió de barreres
arquitectòniques.
- Instrucció IAP-11 sobre les accions a considerar en el projecte de ponts
(aprovada mitjançant Ordre del Ministerio de Fomento 2842/2011, de
29 de setembre)
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (text
consolidat)
- Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge
- Llei d’Aigües (text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001)
- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de Mejora de la Calidad de la
Educación (LOMCE) que modifica, però no deroga, la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE)
- Norma 3.1-IC sobre traçat de la Instrucció de Carreteres (aprovada
mitjançant Ordre del Ministerio de Fomento 273/2016, de 19 de
febrer)
- Norma 3.2-IC sobre drenatge de la Instrucció de Carreteres (aprovada
mitjançant Ordre del Ministerio de Foment 298//2016, de 15 de febrer)
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, por la qual es desenvolupa el document
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1. MAPES I IMATGES
1)

DARNIUS, Comte de: [Descripcion del] Corregimiento de Manrresa, ms., 1716
(https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/3520/rec/165)
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2)

GARMA I DURAN, Francesc Xavier de: [Mapa del principado de Cataluña y Condado
del Rosellon] por D. Francisco Xavier de Garma y Duran, Secretario de S.M. Regidor
Perpetuo de la Ciudad de Barcelona, ... Segun los Exemplares dl. Conde Dorníus, y
Jph. Aparici, y otras exactas Relaciones, I. Valls st.], s.ll., s.n., s.d., 1764?, escala [c. 1:
350.000] 8 Leguas Maritimas [= 12,5 cm], dimens. 1 mapa en 4 fulls: grab.; 106 x 99
cm en fulls de 53 x 49,5 cm
(http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/1478/rec/12)
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3)

APARICI, Josep: Nueva descripcion geographica del principado de Catalunya, 1769,
1:220.000 (https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1764/rec/220)
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4)

DARNIUS, comte de [TAVERNER I D'ARDENA I DARNIUS, Oleguer de]: Mapa general del
Principado de Cataluña y Rossellon con las fronteras de Francia, Aragon y Valenc.,
nuevamente aumentada y corregida por el conde de Darnius, 1716, mapa en fulls, ms.,
col. & 18 fulls, dimens. 19 x 26 cm cada full
(http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/compoundobject/collection/catalunya/id/1972/rec/1)
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5)

LÓPEZ Y VARGAS, Tomás: Mapa del Principado de Catalunya. Comprehende los
corregimientos de...., Madrid, 1776, escala 1:125.000 aprox., dimensions: 83 x 94 cm
http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/mapesBC/id/66/rec/118
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6)

DUFOUR, A. H.: Cataluña con las nuevas divisiones, dins Atlas Nacional de España,
Casa de L. Turgis Jeune, Paris-New-York, 1849 (1835), Escala 1:600 000 aprox. (se'n
feren moltes edicions)
http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/mapesBC/id/94/rec/19
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7)
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8)

43

Província de Barcelona con el plan vigente de carreteras del Estado y provinciales, Lit.
Raynolt, Barcelona, [entre 1853 i 1864], mapa en 4 fulls, dimens. 64 x 48 cm el full
http://mdc.csuc.cat/cdm/compoundobject/collection/mapesBC/id/805/show/800/rec/156

Pla Director de les Colònies del Berguedà, 2007
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Plànol parcel·lari, Cadastre, 2020
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Fons personal de COLL, Josep

Fons personal de COLL, Josep
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2. TAULES
BERGUEDÀ:
1. Activitat econòmica i ocupació (2016)
CONCEPTES

DINÀMICA
PRODUCTIVA

SECTORS

VAB
(%)

DISTRIBUCIÓ
(%)
ESTRUCTURA
EMPRESARIAL
DIMENSIÓ
(mitjana empleats)

(empl/empr)

AFILIACIÓ SS
(%)

ESTRUCTURA
LABORAL
LLOCS TREBALL
(%)

BERGUEDÀ

Primari
Indústria
Construcció
Serveis (privats i col·lectius)
Tèxtil R Indústria

9,9
25,4
11,0
53,6
21,7

Primari
Indústria
Construcció
Serveis (privats i col·lectius)
Subsector Tèxtil R Total 2,2

3,5
14,3
10,2
72,0

PROVÍNCIA
BARCELONA

1,0
21,1
4,8
73,2
5,3
0,4
10,4
7,9
81,3
0,6

Primari
2,5 e/e
3,4 e/e
Indústria
9,3 e/e
16,0 e/e
Construcció
6,0 e/e
5,0 e/e
Serveis (privats i col·lectius)
4,9 e/e
10,3 e/e
Global
5,6 e/e
10,4 e/e
Primari
5,3
Indústria
18,1
Construcció
12,3
Serveis (privats i col·lectius)
64,3
Primari
5,1
0,3
Indústria
19,1
14,2
Construcció
12,2
5,5
Serveis (privats i col·lectius)
63,6
80,0
Subsector Tèxtil R Total 4,1
0,6
Tèxtil R Indústria

Taxa d’ocupació (%)
Taxa d’atur (%)

CATALUNYA

21,5

1,0
15,1
5,9
78,0

3,9
63,1

67,6

67,3

12,2

14,5

14,6

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades contingudes en:
DiBa, Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona. 2017
BBVA, Anuari Econòmic Comarcal. 2017
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2. Mapa de Dinamisme Socioeconòmic de Catalunya segons el Balanç de
l’Observatori del Món Rural relatiu a l’any 2017 publicat a mitjans de 2018

Font:(http://agricultura.gencat.cat/web/.content/de_departament/de02_estadistiques_obs

ervatoris/27_butlletins/01_butlletins_ne/butlletins_ne/fitxers_binaris/Lobservatori-delmon-rural.pdf )
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BAIX BERGUEDÀ
3. Evolució del número d’habitants en els nuclis urbans (colònies i caps
municipals)
EVOLUCIÓ DEL NÚMERO D’HABITANTS EN ELS NUCLIS URBANS (Colònies i caps municipals)
AM CRi CVi CMa CPo PR* CCa CPr Gxr VLn VLv CB GI* CMe AC LPl CRo
Ans
1992
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
∇%

408
356
360
358
324
310
306
286
262
267
268
287
267
266
245
235
216
209
198
196
190
186
195
191

≈560
163
106
89
87
85
79
77
79
65
66
66
63
65
63
61
60
62
64
62
67
65
63
64
56

128
111
94
82
67
62
62
56
63
59
55
57
52
46
42
31
31
26
23
20
20
20
20
22

132
149
151
153
148
151
151
147
143
141
136
128
125
121
117
110
106
107
105
109
111
110
109
120

117
75
57
54
63
69
84
101
98
105
111
127
129
135
121
130
131
126
122
119
110
112
105
133

3455
3484
3425
3411
3386
3363
3353
3323
3308
3329
3337
3349
3460
3547
3523
3554
3538
3525
3488
3455
3425
3393
3399
3476

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

162
123
111
110
107
103
96
92
90
81
84
79
81
80
80
80
76
68
70
62
61
63
64
46

53,2

65,5

83,3

9,1

+13,7

+0,6

Ø

74,1

1995

-

1968

206
223
218
202
196
188
182
179
175
179
172
178
166
160
178
167
168
170
166
155
149
142
141
138

171
160
146
142
135
126
129
123
124
119
119
114
115
110
101
95
106
98
93
91
89
89
90
88

962
1016
1030
992
974
968
1003
1010
1000
999
1004
1034
1088
1089
1059
1035
1040
1018
1002
1014
1026
1056
1048
1060

3460
3384
3379
3343
3314
3339
3324
3335
3321
3287
3221
3227
3334
3372
3407
3462
3420
3326
3395
3337
3253
3212
3240
3213

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

124
119
112
111
115
114
114
116
111
114
111
116
127
115
109
108
104
107
104
98
86
80
88
86

73
78
72
68
70
72
67
61
60
70
66
60
74
70
68
75
84
82
80
74
77
79
76
71

974
958
1018
1018
1014
985
967
982
970
975
982
953
972
983
957
964
937
939
932
919
920
908
906
934

36,1
74’7

33

48,5

+10,2

7,1

Ø

30,6

2,7

4,1

1993

1989

1991

1992

2002

-

2008

1966

1963

1992

PR* CCa CPr

Gxr

VLn VLv CB

LPl

CRo

90’0
†Fbr

1999

1979

1980

1989

AM

CRi

CVi

CMa CPo

≈400
158
125
125
125
131
112
113
110
98
104
119
116
126
117
122
121
116
104
105
99
92
88
83
101

GI*

CMe AC

Font: Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (Institut d’Estadística de
Catalunya [Idescat])
≈560: Població resident a Cal Riera durant el seu període de plena ocupació estimada considerant 3,2
persones per cada un dels 175 habitatges de la colònia

Dades donades en data 1 de gener de cada any. Per tant,fan referència a l’any recent vençut
Cal Prat de Puig-reig (pertanyent a la família Viladomiu) apareix com a Viladomiu
Cal Ramons = Urbanització a llevant del riu a tocar del nucli vell de Gironella comptada apart
Cal Rosal pertany a Avià, Berga i Olvan (cal sumar les tres xifres
Ø No hi ha dades particulars (Cal Cases = fàbrica de riu / Cal Metre comptat dins nucli de Gironella)
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4. Població de Gironella i Puig-reig
POBLACIÓ DE GIRONELLA I PUIG-REIG (darrer terç del segle XIX)
1877
1887
1900
GIRONELLA
1244
1379
2053
PUIG-REIG
876
1836
3709
Font: ENRECH, Carles: El pla contra la muntanya. La crisi de la indústria tèxtil del pla i la colonització
fabril de la muntanya (1874-1904), Edicions de la Universitat de Lleida, Lleida, 2016, pàg. 82

Treballadors l’any 1892: Puig-reig 2530 + 470 a l’Ametlla de Merola; totes: 4533 treballadors
Habitatges a principis del segle XX: 27 a Cal Marçal; 17 a Cal Prats: 42 a Cal Riera
Població a finals del segle XIX: 282 habitants a Cal Pons l’any 1891 i 325 hab l’any 1896
(Cfr. ibidem, pàgs. 83-86)

5. Comparativa de població municipi Puig-reig i la colònia Rosal (la més ben
assentada)
POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE PUIG-REIG
(cens revisat)
1996 4.578
1997
1998 4.436
1999 4.397
2000 4.319
2001 4.275
2002 4.269
2003 4.225
2004 4.171
2005 4.197
2006 4.202
2007 4.238
2008 4.326
2009 4.403
2010 4.333
2011 4.347
2012 4.301
2013 4.264
2014 4.207
2015 4.167
2016 4.123
2017 4.086
2018 4.094
2019 4.178
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

POBLACIÓ DE CAL ROSAL
(només població concentrada al nucli
1996 14
487 457 958
1997 13
546 459 1018
1998 13
546 459 1018
1999 13
556 445 1014
2000 13
535 437 985
2001 16
531 420 967
2002 14
531 437 982
2003 6
541 423 970
2004 16
551 408 975
2005 12
546 424 982
2006 13
540 400 953
2007 15
557 400 972
2008 15
563 405 983
2009 13
546 398 957
2010 15
552 397 964
2011 17
543 377 937
2012 16
545 378 939
2013 16
546 370 932
2014 17
540 362 919
2015 16
542 362 920
2016 16
541 351 908
2017 15
544 347 906
2018 14
591 329 934
2019 Av
Ber Olv TOT
Font: Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat)

Cens de població i habitatges (INE) cada deu anys acabats en zero
L’Idescat hi col·labora des de 1991
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6. Anàlisi de totes les colònies de l’àmbit

Pla Director de les Colònies del Berguedà, 2007
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PUIG-REIG
7. Precipitacions i temperatura

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(°C)
Temp mitjana
Temp min.
Temp máx.

Temp.
Media
(°C)
6.1
7.2
9.5
11.7
15.3
19.2
22
21.8
19.2
14.6
9.9
6.7

TEMPERATURES MENSUALS ( mitjanes, màximes i mínimes)
Gen Febr Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb Octubre
6.1 7.2 9.5
11.7 15.3 19.2 22
21.8 19.2
14.6
2.8 3.5 5.6
7.4
10.9 14.7 17.4 17.4 15.3
10.9
9.5 11
13.4 16.1 19.7 23.7 26.6 26.3 23.2
18.3

Precipitación
(mm)
31
34
49
57
80
72
46
69
74
64
48
41

Novemb
9.9
6.5
13.4
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Desemb
6.7
3.9
9.6

8. Necessitats hídriques totals del reg a l’àmbit de Puig-reig
NECESSITATS HÍDRIQUES TOTALS DEL REG (NTR)

NTR
(mm/mes)

GE
N

FE
B

MA
R

AB
R

MA
I

4,94

29,4

32,4

58,1 75,9

JU
N

JU
L

78,6

145, 100,
3
8
324,8

NTR
(mm)

NTR

1

(m3)

Im
m

5,4

32,1

35,3

63,2 82,5

85,7

Jn-ago

2

(m3)

OC
T

NO
V

DES

45,
9

14,9

-1,5

-8,1

49,
9

16,3

-1,6

-8,9

65,
5

21,4

-2,2

-11,6

AN
Y
517,
9

Coh
e

158,
1

109,
7

353,4

Jl-ago

NTRG

SE
T

246,1

(mm)

NTRG

AG
O

247,8
7,1

42,1

46,3

82,9 108,
3

112,
5

Jn-ago

207,
5

143,
9

463,9

Jl-ago

319,9

Font: Elaboració pròpia a partir de la Fórmula de Hargreaves:

ET0 = 0,0023 (tmed+ 17,78) R0 * (tdmáx - tdmin)0,5
ET0 = evapotranspiració potencial, mm/día
tmed = temperatura mitjana diaria, C
R0= Radiació solar extraterrestre , en mm/dia (hi ha taula en apèndix 4)
[Latitud de Puig-reig = 41º 58’0.0,1→ ≈ 42ª]

CAL RIERA
9. Precipitació màxima diària a cal Riera
PLUGES MÀXIMES DIÀRIES PREVISIBLES CAL RIERA
Cv
T
Yt
P
Xt = Yt · P
(anys)
[KT]
(mm/dia)
[PD]
(mm/dia)

0,39

62

2
5
10
25
50
100
200
500

0,912
1,243
1,484
1,808
2,083
2,357
2,663
3,067

56,54
77,07
92,00
112,1
129,15
146,13
165,11
190,15
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10. Edificacions i nombre d’habitatges
EDIFICACIONS I NOMBRE D’HABITATGES (Cal Riera)
RESIDENCIALS

SINGULARS
BLOCS
Església
Bar i Local Social
Teatre-Casino
Torre de l’Amo
Complex fabril

EXCEL·LENTS

8 x 4 = 32
I
II
III
4 x 4 = 16
IV
V
48
TOTAL

∑

RUÏNA

32
6 x 3 = 18

18

(3 x 3) + (3 x 2) + (2 x 2) = 19

19
16

(10 x 3) + (8 x 3) = 54

54

91

139

Font: Recompte i elaboració pròpia

11. Superfície sector residencial i no residencial
SUPERFÍCIE SECTOR RESIDENCIAL I NO RESIDENCIAL (Cal Riera)
SINGULARS (m2)
HABITATGES (m2)
ESPAIS LLIURES (m2)
EDIFICI
SUPERFÍC
OCUPATS
RUÏNA
VIALS
RESTA
Església
208,93
354,07
1.775,39
3.932,40
3.182,97
Bar
497,64
632,64
598,46
1.404,84
1.270,62
Casino
175,52
540,76
983,81
7.652,61
Torre Amo
260,81
2.969,65 ctra
Fàbrica
3.078
3.717,96 crfa
Magatzem
825,74
TOTAL
5.046,64
986,71
2.914,61
13.008,66
12.106,2
3.903,74
6.687,61
1.142,90
6.321,05
0,50466 ha
0,39037
0,11429

0,09867 ha

0,2915 ha

1,30086 ha
0,66876 ha
0,63210 ha

1,21062 ha

Font: Elaboració pròpia
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12. Informació cadastral

I [Ø]
II [C]
III [B]
IV [D]
V [A]

Esc
4

1

DESCRIPCIÓ
Pl
Hb/R
4
2

4

2

Hb
32

8

PARTIC
%
3,125
100
100
12,50
100

SE
SBS
SC
STA

ICF*

13
14
15
16
17
18
19
08
01
11
09
01
05

100

Sòl s/e
Sòl s/e:Equipaments
Sòl s/e: Sistema tècnic
Sòl s/e
Sòl s/e
Sòl s/e
Sòl s/e
Sòl s/e: Zona Verda
Sòl s/e: Zona Verda
Sòl s/e: Zona Verda
Sòl s/e: Zona Verda
Sòl s/e: Zona Verda
Sòl s/e: Zona Verda (Esglésa)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Any
Cons
Rfr
1920
1990
1900
1900
1900
1990
1900
1900
1900

19601/2

1900

19601/2

1963

Superfície (m2)
Construïda
Parcel.la
32 x 66 = 2.112
739
1.539
664
1.925
1.000
8 x 66 = 528
247
4.258
2.051
10.362
4.701
209
208
587
1.177
630
1.426
11.788
8.306
8.306
20.094

Superfície (ha)
Const Parcel

573*
1.958
6.659
13.946
13.946
20.605
4.549
2.809
74
916
903
997
969
830
271
20
2.665
341*
1.237
16.581
37.186

1,036

0,470

0,142
1,179

0,196
0,666

0,831
2,009

1,395
2,060

3,719

ICF*: Tot el conjunt fabril (fàbrica, magatzems, suport 50%)
19601/2 : Mitja reforma
573*: Torre del Amo (unifamiliar) no es considera per pisos com en la resta edificis residencials
341*: La parcel·la verda 01 està dividida en dues zones (davant edifici I + proa edifici III)
Alerta: Tot allò que no està edificat i que no siguin vials té la qualificació de “Suelo sin edif.,
obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa”
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13. Superfície horts (actual i proposta)

ACTUAL
Nhorts
10
2
1
1
2
1
1

Hb

18 57
1

Hb/ Nho

3,17

Sbruta
353
54
8
34
67
30
29
575
1.500

19

2.075

SUPERFÍCIE D’HORTS (Cal Riera)
(m2)
NECESSITATS FUTURES
Sbr/Nh

Hb
31,94

100

Necessitats Futures de Sòl (Nc x 34)
Inicials
Posteriors (Cohesió Social)
Llars
Horts
SC
Hb Llars Horts
SC
1.360-1.428
33
31,5 (32) 1.088
41-43 40-42
[1.336-1.398]*
1.500
1.500
2.860-2.928
2.588
[2.836-2.898]*

Font: Elaboració pròpia
* Mitjana horts urbans a Barcelona = 31 m2 | Mínim a Cal Riera = 34 m2
* Massa crítica habitants = 100 | Cohesió social: ∆habitacles ≤ 25-30% parc actual
*[1.336-1.398] = {SCi + (40 - 32) x 31m2} ÷ {(42-32) x 31m2}→els darrers: 31 m2 com a BCN

14. Taula comparativa de preus entre actuar al pas inferior autovia i carretera al
traçat del carrilet
CARRETERA CONVENCIONAL
COST (106 pts/Km)
ACTUACIONS
%
(5 m – 7 m)
(7 m – 10 m)
Explanació
39 → 23,4
25
Ferm
54,6→ 54,6
35
Infraestructures
39 → [25]
EXECUCIÓ
Senyalització
12,2→ 12,2
7,8
Drenatge
8,3 → 4,9
5,3
Diversos
5.5 → 5,5
3,5
Parcial
40-90 → 40
156 → 100,6
EXPROPIACIÓ
10-20
→ 15,6-31,2 → IMPACT AMBIENT
5
2-4,5 → 3,5
10 → 10
CORRECCIÓ
3
1,2-2,7→ 2,0
6→
3,5
187,6 - 203,2 →
TOTAL
45,50
114,1

PAS INFERIOR AUTOVIA
ACTUACIONS

REFERÈNC.

Demolir autovia
700 pts/m
Execució (35%)
450 pts/Km
Tall un sentit
Intangible
TOTAL

COST
0,30
157,5
?
157,8

Sobrecost del pas = 43.7 milions pessetes
Pas és el 38,1 % més car que la carretera

56

3. CÀLCULS
A) BUIDATGE BLOC ELA
Hem de dir que ha sigut un neguit durant tota l’execució del projecte com aconseguir
resoldre estructuralment un element amb una llum de 15 metres, sense cap element
estructural entremig per tal d’aconseguir l’espai i el marc escenogràfic desitjat. D’altra
banda, la pretensió de mantenir la morfologia de L continua del bloc i seguir la línia de
cornisa, comporta que l’estructura sustentadora ha de quedar enretirada de façana.
Per tal de reduir la llum i, amb la mateixa finalitat funcional de l’espai públic, disposem
un espai intermedi a triple espai que sigui un espai intermedi entre el bar i l’espai públic
cobert. D’aquesta manera, haurem de salvar 15 metres però amb un recolzament que
suposarà una reducció dels esforços.

L’esmentada estructura es basa en la

reinterpretació de la coberta existent a base d’encavallades de fusta disposades cada
3’5mentres, que acaben configurant una biga polansó gràcies als tirants metàl·lics que
les rigiditzen i impedeixen que s’obrin. Aquestes encavallades estan recolzades sobre
dues bigues de fusta laminada homogènia GL28h, amb una classe de servei 2. Al seu
temps, aquestes, permeteu-nos anomenar-les súperbigues, aniran recolzades sobre les
partes de trava de mamposteria existents, que s’emportaran unes càrregues al voltant
dels 20KN (majorada) i el nous pilars metàl·lics que embeurem al tancament de maó de
l’espai del bar. Així les coses, per a simular-ho, treballarem amb una biga bi-recolzada
de 16 metres i afegirem una càrrega puntual cada tres metres i mig corresponent a la del
recolzament de l’encavallada.
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Càrregues utilitzades que hem introduït al programa Cype:
Ús = 0,4KN/m2 (no concomitant amb la resta d’accions variables)
CM = 2KN/m2
Neu= 0,6KN/m2
Vent pressió= 1,88KN/m2
Vent Succió = 2,13KN/m2

A partir de les combinacions que extreu el mateix programa, obtenim que les càrregues
puntuals seran:
Pes propi encavallada= 1,23KN
CM = 34,2KN (és molt alt, per tant, hem agafat una càrrega genèrica del CTE
comptabilitzant teules, etc.)
Ús = 6,84KN
Vent Pressió = 5KN
Vent Succió (no el comptabilitzarem)
Neu = 10,26KN
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-Encavallada:

Tirants d’acer: S’han buscat tots iguals, el més desfavorable fa 17mm de diàmetre, però
s’ha arrodonit a 20mm per una facilitat comercial. El cablejat inferior quedaria net
(sense tantes triangulacions), encara que això suposés majors deformacions horitzontals
pel vent.

Axials dels tirants
Pendents= Són bigues de fusta GL28h de 20cm d’amplada per 28 de cantell.

Axials pendents
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Moments flectors

Tallants

-Bigues:

Les dos bigues de fusta grans que van de punta a punta, el cantell del qual ve donat de la
mesura que surt per a seguir la cota de coberta.
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Moments flectors

Tallants

Fletxa infinita
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-Pilars:
Pel sistema portant vertical i la resta de plantes al final s’han fet servir pilars tipo
HEB.Cal dir que els pilars metàl·lics per tal d’arriostrar el sistema tindran associats
unes bigues també metàl·liques. El perfil serà un IPE300.

-Cimentació pilars:
Segons el Mapa geològic de Catalunya o Mapa geològic comarcal de Catalunya (escala
1/25000) i el Mapa de Sòls (escala 1/50000), veiem que el terreny a la colònia Cal Riera
és una sorra semidensa.
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Resultat final:

B) MUR DE CONTENCIÓ PER A LA RAMPA:
La rampa que fa accessible la colònia entre la plataforma d’habitatges i la del riu i la
fàbrica, aprofita en tota mesura el mur de les escales existents i el pendent del talús per
no produir un gran impacte visual degut al llarg recorregut que es necessita per
aconseguir el 6% requerit.
El més significant per al càlcul dels murs de contenció que confinen la rampa en qüestió
són els 5 metres de desnivell en el punt més alt entre dos dels seus trams. Amb una
longitud de 48 metres, cada cinc el mur farà uns petits escalons per ajustar-se al pendent
de la rampa. Per al disseny, caldrà tenir en compte el pes de les terres i la interacció que
efectuen els murs entre sí. Depreciem tot tipus de mur per gravetat i optem per un mur
inclinat al trasdós ja que l’espai on encabir la rampa és limitat, i la normativa imposa
una amplada mínima de la rampa de dos metres, optem per un mur inclinat al trasdós,
que permeti mantenir aquest el pas a la rasant sense problemes.
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Amb totes aquestes premisses, trobem essencial estudiar la secció més desfavorable i
predimensionar-la i de nou, hem considerat, tal i com especifica el Mapa geològic de
Catalunya o Mapa geològic comarcal de Catalunya (escala 1/25000) i el Mapa de Sòls
(escala 1/50000), una sorra semidensa. Per al càlcul de predimensionat, hem tingut en
compte un trànsit fluït, de 4KN/m2 i són els valors introduïts al programa Cype.

TUB DE DRENATGE:
Els murs de contenció nous, funcionaran diferent que els actuals, els quals tenen
escorrentius incorporats que permeten el drenatge. En aquest cas, com que hem de
salvar 5 metres, disposarem d’un drenatge profund amb tubs de polietilè amb una gran
quantitat d’orificis a les parets de la canonada per tal de captar l’aigua infiltrada per les
graves perimetrals. Aquest element de drenatge ha de complir la norma UNE
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53.944:2000EX. Per a saber el diàmetre, hem seguit el Mètode Racional Modificat
proposat pel Professor José Ramón Témez Peláez, del Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX, que calcula el caudal necessari als col·lectors.
Partim del mapa de precipitacions màximes en un dia per a un període de retorn de 25
anys (veure apartat Taules del present apèndix) anys, tot i que es podria considerar un
valor elevat per a un drenatge urbà. Per a comprovar la condició de velocitat mínima als
col·lectors, s’obtindrà primer el caudal de disseny (Q) per a un període de retorn de dos
anys.
Q = (C . I . A . K) / 3,6
essent:
C : coeficient d’escorrentía.
I : intensitat uniforme en mm/h
A : superfície de la conca en Km2
K: coeficient que té en compte la no uniformitat de la pluja
* Coeficient d’Escorrentia (C)
C ={[(Pd / P0) - 1] x [(Pd / P0) + 23]} / [(Pd / P0) + 11]2
essent:
Pd = Precipitació màxima diària en mm (veure apartat Taules del present
apèndix)
P0 = Llindà d’escorrentia en mm; En el nostre cas com que la superfície
de la rampa és formigó ciclòpic ratllat per afavorir a l’evacuació de l’aigua, evitar
lliscaments i estètic, Per tant, P0 asfalt, formigó i teulats = 4 mm
COEFICIENT D’ESCORRENTIA (CAL RIERA)
C ={[(Pd / P0) - 1] x [(Pd / P0) + 23]} / [(Pd / P0)
+ 11]2
COEFICIENT
TEMPS DE RETORN
D’ESCORRENTIA (C)
2 anys
0,77
25 anys
0,91

65

Per a saber descobrir la intensitat per a cada període de retorn, cal primer conèixer el
temps de concentració o de recol·lecció de l’àrea, és a dir, el temps que tarda l’aigua en
passar d’un punt qualsevol a la sortida de conca
TC =TE +TR
TE = Temps d’escorrentia: temps que tarda en arriba la pluja més allunyada en arribar a
la xarxa de clavegueram (3-20 minuts → per norma general de 5-10 min). Així les
coses, nosaltres considerarem que l’aigua tarda 5 minuts a arribar al tub dren a traves
del reble de grava.
TR = Temps de recorregut: temps que tarda l’aigua que circula per la llera o un conducte
en arribar al lloc on vessa.
En l’interior de les conduccions, la fórmula és: TR = (1,2/60) ∑Li / Vi
essent:
Li: Longitud en metres dels trams del col·lector
Vi : velocitat de l’aigua a cada tram
Com que no convé utilitzar un TR < 10 minuts per no fer Ø massa grans, considerarem
10 minuts.
Malgrat tot, adoptem una duració de la tempesta de 15 minuts, malgrat que l’obtenció
de la fórmula sigui inferior. Així les coses, ja estem amb capacitat d’aplicar la fórmula
de la intensitat, tenint en compte, que la D=Tc
* Intensitat per a cada període de retorn (It)

I t = I d ( I1 / I d ) ( 28

0 ,1

− D 0 ,1 ) /( 280 ,1 −1)

essent:
It (mm/h): Intensitat mitjana a l’interval de duració→ D = Tc
Id (mm/h)= Pd/24 ja que és la intensitat mitjana diària de precipitació
corresponent al període de retorn
Pd (mm/h): Precipitació total diària corresponent al període de retorn
I1/Id: Surt a partir del mapa d’isolínies I1 / Id
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2 anys

25 anys

D = TC
15
(minuts)
PDMàx
56,54
112,1
(mm/dia)
Id = PDMàx /24
2,36
4,67
(mm/h)
I1 /Id
11
INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ
CORRESPONENT A
LA0 ,1 DURACIÓ
D
0 ,1
0 ,1
It = Id (I1 / Id) ( 28 − D ) /( 28 − 1)
Retorn: 2 anys
Retorn: 25 anys
3,94
7,79
* Àrees:
S1 = 86,9 m2
S2 = 11,63 m2
Encara que vessa cap a l’interior, prenem en consideració també part del passeig
superior als dos trams de la rampa:
S31 = 23,57 m2
S32: 56,75 m2
S31 = 23,57 m2
S1 = 86,9 m2
S2 = 111,63 m2

S32-a = 24,63 m2
S32-b = 32,12 m2

* K: Sent una àrea tan petita, es considera que K = 1
CABAL
Q = (C . I . A . K) / 3,6
Superfície
Retorn
Cv
It
2
TRAM 1
S1: 86,9 m
2 anys
0,77
3,94
25 anys
0,91
7,79
S1 + S31
2 anys
0,77
3,94
150,03 m2
25 anys
0,91
7,79
TRAM 2
S2: 111,63 2 anys
0,77
3,94
m2
25 anys
0,91
7,79
S2 + S32
2 anys
0,77
3,94
2
168,38 m
25 anys
0,91
7,79

Q (ml/s)
73,23
171,12
125,15
295,43
94,07
219,82
141,90
331,56

Un cop conegut el caudal, podem procedir a conèixer la velocitat en què el tub pot
evacuar aquest caudal i pel període de retorn de 25 i 2 anys. Així, per a col·lectors
d’aigües pluvials:
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El diàmetre interior del tub serà:
S = (π x Ø2) / 4 → Ø = (S / π)1/2
S= Q/V
DIÀMETRE INTERIOR DELS TUBS
Ø = (S / π)1/2
Anys
Velocitat
de Cabal (Q) Superfíe
de
Referència (Vr) (ml/s)
Interior
Retorn
(m/s)
Tub
S = Q/V
VMàx
Vmín
(m2)
2 anys
25 anys
2 anys
A1 + A31
25 anys
2 anys
A2
25 anys
2 anys
A2
+
25 anys
A3
A1
Tram 1

Tram 2

2

0,9
4,5
0,9
4,5
0,9
4,5
0,9
4,5

73,23
171,12
125,15
295,43
94,07
219,82
141,90
331,56

Diàmetre Interior Tub
Calcula
t (mm)

-6

81,36. 10
38,03. 10-6
139,06. 10-6
65,76. 10-6
104,44. 10-6
48,66. 10-6
157,66. 10-6
73,56. 10-6

Normalitzat
(UNE)
(mm)
Øint

Gruix

315

15,0

315

15,0

5,90
3,48
6,65
4,58
5,75
3,94
7,08
4,84

Com podem observar, caldrà agafar el diàmetre mínim establert a la Norma UNE-EN12666-1:2006:
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C) SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG :
En primer lloc, cal saber la superfície d’horts que hi haurà en les dues fases amb el
supòsit d’establir població a Cal Riera (veure apartat Taules del present apèndix) per tal
d’estudiar les necessitats hídriques.

Sup.
(m2)

1.088
1500
2.588

Sup.
(m2)

1.088
1500
2.588

NECESSITATS HÍDRIQUES FUTURES DELS HORTS DE CAL RIERA
IMMEDIATES
FUTURES (Cohesió social)
NTR
ETR
Volum
Superfície
NTR
ETR
Volum
(mm/any)

(mm/any)

m3/any

m3/any

(m2)

(mm/any)

(mm/any)

m3/any

1.360-1.428
1.193,7 – 1.253,4
[1.336-1.398]*
1.172,6 – 1.284,5
877,72
918,83
877,72
918,83
1.500
2.271,5 2.377,9
2.860-2.928
2.510,3 – 2.569,9
[2.836-2.898]*
2.489,2 – 2.543,6
NTR = Necessitats totals de reg en un any (segons Comissió Horts Diputació Barcelona)
ETR = Evapotranspiració Real en mm/any (segons la fórmula de Turc)
954,9

999,7

m3/any

1.249,6 – 1.312,1
1.172,6 – 1.284,5
2.627,8 – 2.690,3
2.605,8 – 2.662,8

NECESSITATS HÍDRIQUES FUTURES DELS HORTS DE CAL RIERA (juny ÷ agost)*
IMMEDIATES
FUTURES (Cohesió social)
NTR* ∆ 20%
Volum
Superfície
NTR* ∆ 20%
Volum
m3/m2

(m3/m2)

m3/any

m3/any

(m2)

m3/m2

(m3/m2)

m3/any

1.360-1.428
712,6 – 748,3
[1.336-1.398]*
700,1 – 732,5
0,524
0,629
0,524
0,629
1.500
1.356,1 1.627,8
2.860-2.928
1.498,6 – 1.534,3
[2.836-2.898]*
1.418 – 1.449
*Es pren com a Necessitats Totals de Reg (NTR) les corresponents als mesos de juny, juliol i agost
Com a seguretat s’hi afegeix un 20% (igual que als horts Barcelona) →
570,11

684,36

m3/any

855 – 898,2
840,3 – 879,3
1.798,9 – 1.841,7
1.783,8 – 1.822,8

Necessitat aigua = Superfície a regar x Reg òptim (0,5 m3/m2 i any)
Necessitat aigua en mesos més càlids (20% del total)
Autonomia del sistema = 20 dies

Sup.
(m2)

1.088
1500
2.588

NECESSITATS HÍDRIQUES FUTURES DELS HORTS DE CAL RIERA (maig ÷ agost)*
IMMEDIATES
FUTURES (Cohesió social)
NTR* ∆ 20%
Volum
Superfície
NTR* ∆ 20%
Volum
m3/m2

(m3/m2)

m3/any

m3/any

(m2)

m3/m2

(m3/m2)

m3/any

m3/any

1.360-1.428
858,2 – 901,1
1.030,9 – 1.082,4
[1.336-1.398]*
843,0 – 862,1
1.012,7 – 1.059,7
0,631
0,758
0,631
0,758
1.500
1.633,0 1.961,7
2.860-2.928
1.804,7 – 1.847,6
2.167,9 – 2.219,4
[2.836-2.898]*
1.789,5 – 1.828,6
2.149,7 – 2.196,7
*Es pren com a Necessitats Totals de Reg (NTR) les corresponents als mesos de maig, juny, juliol i agost
Com a seguretat s’hi afegeix un 20% (igual que als horts Barcelona) →
686,5

824,7

Necessitat aigua = Superfície a regar x Reg òptim (0,5 m3/m2 i any)
Necessitat aigua en mesos més càlids (20% del total)
Autonomia del sistema = 20 dies
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REQUERIMENTS TÈNICS I ENERGÈTICS EN REGS A PRESSIÓ
Pressió del Grup de
Bomba de Bombeig
Pressió (bars)
Potència (kw)
Energia (kwh)/any [motor 60 w]
Degoteig 2,5 ÷ 3 bars Q (l/s)
h (m)
P (kw)
Q (l/s) h (m) NTR (m3) Energ (kwh)
Aspersió 4 ÷ 4,5 bars
1
100
1,25
824,7
3,37÷6,74
5
2÷4
[Potència del motor = Q. g. h. η]
1633, 0 8,01÷16,02
Font: Guia de bones pràctiques per l’eficiència energètica a les comunitats de regants de Catalunya, Institut Català
d’Energia. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2013
* 1 atm = 1 bar = 1 kg/cm2 = 10 m.c.a = 100 kPa = 10000 Pa

REQUERIMENTS EN REGS PER GRAVETAT I AUTOMATITZATS A DEGOTEIG
Electrovàlvules obre/tanca
Convencionals
Electrovàlvula de baixa pressió (tipus RPE)

Pressió i Desnivell mínims
Pressió
Altura dipòsit
0,4 bars
h≥4m
0,05 bars
h ≥ 0,5 m

Observacions
Greu inconvenient
Solució al problema anterior (05 < P < 1)

CONSUM MÀXIM D’ENERGIA EN REG PER DEGOTEIG A PRESSIÓ (3,5 bars i 5 bars)
CONSUM IMMEDIAT
Volum (m3/any)*
A

B

686,5

824,7

1.633,0

1.961,7

858,2–901,1
843,0– 862,1
1804,7–1847,6
1789,5–1828,6

1030,9–1082,4
1012,7–1059,7
2167,9–2219,4
2149,7–2196,7

Trets del Grup de Pressió
Tipus

Temps (hores)

Pot

Q

h

(wt)

(l/h)

(m)

JN Aps 25

1300
600
1300
600

4800
3000
4800
3000

7
5
7
5

DLT1300AS

1300

4800

7

JN Aps 25

600

3000

DLT1300AS

JN Aps 25
DLT1300AS

5

Energia (kwh)

A

B

A

B

142,8
228,8
340,2
544,3

171,7
274,9
408,5
653,9

185,6
137,3
442,3
326,6

223,2
164,9
531,1
392,3

178,8-187,7
175,6-179,6
601,6-615,9
596,5-609,5

214,8-225,5
211,0-220,8
722.6-739,8
716,6-732,2

232,4-244,0
228,3-233,5

279,2-293,1
274,3-287,0
433,6-443,9
357,9-365,7

360,0-369,5
357,9-365,7

CONSUM FUTUR
*Es pren com a Necessitats Totals de Reg (NTR) les corresponents als mesos de maig, juny, juliol i agost
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D) ESCORRENTIA
Per a saber quanta quantitat d’aigua podem aprofitar, primer hem de tenir en compte
que el sòl se’n quedarà una bona part, hi haurà evapotranspiració i caldrà recuperar la
fórmula i el procediment del càlcul de l’escorrentia.
*Pèrdua del sòl
Depèn molt de violència de precipitacions + sistemes de conservació sòl. Com que
l’erosió es produeix per tants motius diversos, planteja una gran dificultat.

LLINDAR D’ESORRENTIA (P0)
https://www.eadic.com/obtencion-del-umbral-de-escorrentia-po/
P0 = f (humitat inicial del sòl + ús del sol + tipus de sòl + pendent)
És necessari, doncs, determinar l’estat d’humitat inicial de sòl: Eixut | Mitjà | Humit, en
funció de la precipitació total de cada mes.

Font: Alicia VELA MAYORGA: Desarrollo de un modelo de balance de agua en los suelos de Castila–La Mancha
(Tesi Doctoral)

També cal determinar l’absorció de la pluja per part del terreny, i aquest fet depèn de la
geologia i la classificació dels sòls (textura i composició):
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Taula de Llindar d’Escorrentia (P0) (cfr. Instrucció 5.2-IC)
Així les coses, cal identificar el valors dels diferents P0 distribuïts per tota la conca per a
obtenir el resultat final P0 de tota la conca
*Càlcul evapotranspiració
Seguint el doctor F. Javier Sánchez San Román:
72

ETP diària en funció de la Fórmula de Hargreaves
ET0 = 0,0023 (tmed+ 17,78) R0 * (tdmáx - tdmin)0,5
ET0 = evapotranspiración potencial, mm/día
tmed = temperatura media diaria, C
R0= Radiación solar extraterrestre , en mm/día (hi ha taula en apèndix 4)
[Latitud de Puig-reig = 41º 58’0.0,1→ ≈ 42ª]
Número màxim d’hores de sol (cfr. Allen et Alt, 1998)
Lat gen feb març abr maig juny juliol agost set
42º 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15
14,8 13,7 12,3

oct nov des
10,8 9,6 9

Radiació solar extraterrestre en mm/dia (cfr. Allen et Alt, 1998)
Lat gen feb març abr maig juny juliol agost set
oct
42º 5,6 7,8 10,7 13,9 16,1 17,1 16,7 14,8 11,19 8,7
tdmàx= temperatura diària màxima
tdmin = temperatura diària mínima

nov des
6,2 5,1

*Càlcul escorrentia (vist en apartat anterior)
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E) DESCRIPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
1.- La província de Barcelona s’articula des del Prepirineu fins al mar pel riu Llobregat.
I és a l’entorn d’aquest eix natural i dels seus principals afluents, com l’Anoia o el
Cardener, on s’implantaren tot un seguit de colònies industrials tèxtils, conseqüència de
la forta impulsió de la denominada Primera Revolució Industrial del darrer terç del segle
XIX. I va ser la introducció de la màquina de filar berguedana que contribuí al fet que el
tram del riu Llobregat comprès entre Berga i Navàs tingui la major concentració de
colònies industrials de tot Europa. I és que al Baix Berguedà s’hi troba una conca única.
No només perquè la vall, vertebrada per aquesta espina fluvial i encapçalada pel pantà
de la Baells, configura una peça policèntrica d’alt caràcter patrimonial industrial sinó
també pel seu valor paisatgístic que configuren altiplans i serralades de poca entitat que
van degradant-se des de les muntanyes del Prepirineu, solcats per la hidrografia de
barrancs, rieres i el propi Llobregat.
2 i 3- Però aquesta vall no només l’estructura de nord a sud el riu Llobregat, sinó que,
des del sorgiment d’aquests assentaments industrials a finals del segle XIX-principis del
XX, ho han fet sobretot les infraestructures inserides al territori. D’entrada, l’antiga
carretera (avui C-1411) que circulava més o menys paral·lela al riu, però molt
allunyada; pocs anys més tard el carrilet que connectava tots els assentaments
industrials i la gran barrera que avui en dia és l’autovia C-16, una via ràpida de pas cap
a l’oferta turística de la Cerdanya. Lluny d’abordar els nous problemes generats a la
zona amb la implantació d’un sistema viari al servei de dinàmiques econòmiques
externes els plans derivats de l’estat d’abaltiment que sofreix la zona, hi passen de
puntetes o se’n desentenen i, novament, el recent aprovat projecte de les Vies Blaves
torna a reforçar aquest eix longitudinal. D’aquesta manera es reforça la concepció
geogràfica que tenim d’un Berguedà longitudinal limitat al riu i prou.
4.- Tot el contrari del que passava a l’origen i on les vores del Llobregat estaven gairebé
desocupades. I és que l’eix fluvial i les elements que conté són els que són gràcies al
territori que tenen a banda i banda, a nivell físic i humà. Un territori trencat, de
fondalada i cinglera, de serrats i planells, de boscúria i terròs en el que no falten punts
privilegiats des d’on s’albiren panorames d’esplèndida bellesa i atresora un riquíssim
patrimoni (vegeu làmina 1, documentació gràfica). Amaga des de jaciments
arqueològics no explotats, majoritàriament ibèrics i romans, però també medievals,
explotats fins vestigis del passat vitivinícola –com ara marges i trulls– representatius del
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què era el principal motor econòmic de la zona abans de l’aparició de la fil·loxera . El
territori alberga també abundants restes de castells, castellots i torres de guaita així com
un gran nombre d’esglésies, capelles i esglesioles d’estils arquitectònics diversos que
donaven protecció i servei a un estol de masies i masoveries, barraques i caseries
disseminades arreu.
D’aquí, precisament d’aquí, que la nostra proposta urbanística neixi amb la voluntat
declarada de no circumscriure l’actuació a l’àmbit exclusiu de les colònies o als costats
immediats del riu i que la intervenció a fer en elles respongui en la mesura del possible
a hipotètiques iniciatives que podrien contribuir a acréixer tant la vitalitat de les pròpies
colònies com la cohesió social i el teixit productiu de la comarca.

5.- I és que el que avui conforma la comarca del Berguedà ha estat un territori
tradicionalment vertebrat per una estructura de camins oblics i transversals que
l’articulaven i el connectaven amb altres àrees geogràfiques i relacionaven aquests
elements inventariats. Camins físics i tangibles, però també camins incorporis i del tot
invisibles. Una malla avui infrautilitzada i en alguns indrets perduda o negligida de
simples senders, de velles carrerades ramaderes i antics camins de bast o només
modernament de carro, rals, els uns, i de pura comunicació, els altres. Encara que la
majoria d’ells són d’origen medieval, en alguns trams presenten clares coincidències
amb les pretèrites centuriacions romanes
6.- Davant, doncs, d’un espai amb un potencial paisatgístic tan gran com el del Baix
Berguedà, és pretensió nostra recuperar i posar en valor aquests recursos tot fent èmfasi
en la transversalitat tradicional de la comarca. D’acord amb això, plantegem la creació
de tres recorreguts travessers temàtics i no motoritzats, en la part septentrional, l’un, en
la meridional, l’altre, i el tercer en la zona intermèdia, que tinguin el seu respectiu punt
central en sengles colònies. D’aquesta manera, cada una d’aquestes tres colònies no
només seran l’epicentre dels seu corresponent trajecte, sinó que passarien a convertir-se
en altres tres nodes rellevants de la Via Blava. Aquests trajectes travessers vindrien
també a complementar i eixamplar el paisatge exclusivament riberenc que aquesta via
recórrer.
7.- D’aquests tres camins transversals, hem acabat escollint el més meridional Malgrat
que es tracta d’un perill, aquest de la possible dilució, ben present i efectiu, no ha de ser
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motiu d’excusa per a defugir el repte d’escollir en la mesura del factible com a epicentre
dels respectius camins transversals i nous nodes de la Via Blava les colònies més
degradades i amb una vida econòmica i social més esllanguida.
És, doncs, aquella que més i amb més urgència necessita que s’hi realitzi alguna
intervenció tendent a procurar treure-la del decandiment en el que es troba i preservarne la pròpia pervivència. La segona raó no és altra que l’extraordinària potència
paisatgística que presenta la zona i el mal o poc coneguda que arriba a ser. Cal tenir en
compte que la part meridional del Baix Llobregat no va patir els devastadors incendis de
1994 i, per això, conserva no solament el seu impressionant bosc aciculifoli dominant i
el relicte d’alzines en molt bon estat, sinó que el de ribera és de ben segur el més ben
preservat de la comarca.
8. 9. i 10.- Característiques físiques i subjectives. Compondre un recorregut que pugui
ser viscut també com un camí de sensacions
11. 12. 13 i 14.- Així, doncs, com que volem mantenir l’essència d’un sender de
muntanya, apostem per la naturalització amb un mínim manteniment regular i
prescindim d’elements cridaners. És més, per bé que el caràcter de les actuacions a
realitzar al camp o a la muntanya no pot ser idèntic al que cal efectuar a la colònia, unes
i altres han de seguir un mateix llenguatge basat fonamentalment en la uniformitat dels
materials i la repetició en tot el traçat dels tipus de marges i murs, dels elements del
mobiliari i la senyal ètica. Per això nosaltres hem posat un èmfasi especial en utilitzar
materials de la zona com la pedra calcària i la fusta o la mateixa vegetació, i aplicar-los
segons els usos i les tècniques del país.
En general, aprofitem l’abundància de pedres residuals i, quan cal, les de la pedrera
Soler Jaumàs de Puig-reig per a la construcció d’elements de drenatge i contenció, la
elaboració del mobiliari bàsic de descans, aturada i contemplació i, sense oblidar-nos de
la pavimentació, quan convé, de petits trams de camí, també en la senyal ètica. En
aquest aspecte concret de la senyalització, fem servir la pedra en cota zero disposada
segons diferents tipus de gradacions sistemàticament establerts per a indicar cruïlles,
trencalls i direccions dels camins i tams d’ampliació. Però també per a advertir sobre
singularitats, tipologies i valors d’aquells punts, indrets o elements paisatgístics que
convé ressaltar així com sobre llurs capacitats relacionals, significatives i sensorials.
La fusta que emprem és tractada i ens la proveïm de la reputada serradora Boix pròxima
a Puig-reig. La utilitzem fonamentalment amb una doble finalitat constructiva i de
protecció. En uns casos, la fem servir falcant taulons al terra per confinar trams de
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camins, per a esglaonats Pel que fa a la vegetació, a voltes la plantem o sembrem i unes
altres practiquem desbrossaments.
15.16 - 30-. Exemplificació de la sistematització en actuacions concretes responent criteris
diferents però amb un llenguatge semblant que porti el caminant a recórrer el camí i fer
aquests gestos senzills fer petits gestos....per a descobrir el territori
31.- No podem deixar d’advertir, però, que en aquests indrets concrets correm el risc de
que l’orientació que dóna sentit a la proposta itinerària quedi diluïda o embeguda per la
poderosa direcció longitudinal meridiana actualment operativa a la regió. Per això, i
perquè la Via Blava ve a accentuar encara més aquesta trajectòria meridiana, la nostra
intervenció urbanística a les colònies haurà d’esmerçar un esforç especial en assegurar
que la transversalitat hi quedi destacada i subratllada.
32 i 33
34.35.- Malgrat que totes les actuacions al paisatge busquen una
36.- Història i evolució de la colònia. De l’origen, la seva consolidació a la crisi. Amb
una població de 59 persones (vegeu taula 3) d’extracció social bastant baixa i força
envellida, un bar-restaurant que fa la seva funció social, 5.320 m2 d’espai arquitectònic
residencial ociós i molt malmès, però amb la fàbrica en funcionament i dedicada al
sector tèxtil, no resulta fàcil entreveure quina l’activitat econòmica que podria
revitalitzar Cal Riera.

37.- Per a revertir-la, difícilment podran fer-hi res ni la creació de camins transversals
ni la localització dels consegüents equipaments d’informació, acollida o suport en elles.
I és que la regeneració urbana d’aquests llocs passa per força per la seva promoció
econòmica. Això no obstant, hi ha raons de prou pes com per a sospesar que la
instauració d’un centre de Formació Professional amb residència escolar podria ser la
solució (vegeu làmina 37). Tinguem present que gairebé dos terços de la fàbrica no
s’utilitzen i que l’empresa, oberta a la investigació i la innovació, té un conveni de
col·laboració amb la UPC. La fàbrica, doncs, seria un lloc ideal per a les classes
pràctiques i els talleres del centre educatiu. A més a més, deixant de banda que la
tradició tèxtil no deixa de ser un capital social de la gent de la comarca, el tèxtil encara
és un sector de pes en l’economia del Berguedà. Aporta el 21,7% del Valor Afegit Brut
industrial de la comarca enfront del només 5,5% que es dóna a nivell de Catalunya
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38.- la nostra ordenació a la colònia ha donar plena satisfacció a les necessitats de tres
realitats com si fos una de sola (vegeu làmina 38). A les d’un enclau que s’ha convertit
en centre del camí travesser i nou node de la Via Blava; a les d’un centre d’ensenyament
amb residència escolar lligat a una fàbrica i a les d’una població que hi habita. Entenem
que per a exercir la funció de node del camí cal que hi hagi un centre d’interpretació i
un alberg per hostatjar els vianants i donar servei de camineria als vianants. Per la seva
ubicació i per la seva amplitud sense tenir grans dimensions, convertim l’església en
centre d’interpretació. La localització relativament recollida, però en aquest cas, la
grandària i la fàcil compartimentació dels espais horitzontals, ens ha induït a situar
l’alberg a la Casa del l’Amo (vegeu làmina 38).
39.-Davant d’una estructura per a vehicles rodats (viari i bosses d’aparcament)
excessiva dins de la colònia es pretén revertir la situació peatonalitzant un dels carrers
originàriament principals, ja que dona accés a l’antic teatre, que al mateix temps, doni
continuïtat al que ja hi ho és ara. Així les coses, s’articularà una única via rodada dins
de la colònia i una reorganització de les bosses d’aparcament als culs de sac i als
darreres. L’obertura de la carretera aprofitant el traçat del carrilet també és una actuació
destacable ja que porta el transport públic al bell mig de la colònia, evitant en la mesura
que sigui possible transitar pel pas inferior de l’autovia, un pas angost. De l’altra banda,
l’organització dels horts i la consecució d’espais públics -nou i vell- pretenen impulsar
la cohesió social dels habitants de la colònia.
40.- En funció de l’estudi dels paviments i la vegetació existent nosaltres farem la nostra
actuació. Una actuació que ha de tenir un llenguatge semblant que els camins
territorials.
41.42.- A nivell de sostenibilitat els horts es plantegen regar amb l’aprofitament de l’aigua
de la pluja (vegeu taules i càlculs)
43.44.- Per tal de subratllar la transversalitat, en la part inicial o final –segons es miri- del
camí que va o ve de Viver i el seu Castellot construïm un tram de nova trinca entre el
centre d’interpretació i el pas inferior de l’autovia –o a la inversa- que passa pel bosquet
de Cal Riera. Aquest tram camí amb paviment de terrazzo continu natural igualment
esmentat abans té la doble funció d’ajudar a subratllar la transversalitat i, a més a més,
de servir d’accés al bosquet que desbrossem i recuperem. El recuperem com a lloc
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lleure i esbarjo del estadants; però també com lloc de memòria perquè havia estat camp
de cereal fins que es van plantar els arbres a les primers dècades del segle

XX

per a

convertir-lo en lloc d’oxigenació i gaudi dels treballadors de la fàbrica (vegeu làmina 44
i 47-48). El desbrossament té ell mateix també una doble funció. D’una banda, fer-lo
habitable per al funció de parc que se li dóna; de l’altra, fer veure que estem en zona
periurbana i, d’aquesta manera, deixar la transversalitat. Encara que el llenguatge és el
mateix llevat d’alguns detalls que marquen la transició del camp i una entitat de
població, per això mateix hem pavimentat el dos camins tot substituint la pedra per
terrazzo continu natural.
45.- Una transversalitat que s’accentua amb el camí que, partint del Centre
d’interpretació i ben guiat pel paviment i per la zona peatonal existent i que construïm,
es dirigeix cap al centre de la colònia i, el que és més important, cap a la nova plaça que
obrim en una crugia del gran bloc d’habitatges amb planta en forma d’ela (vegeu làmina
47-53).
46-53.- Exemplificació de les actuacions concretes responent criteris diferents però amb
un llenguatge semblant que port el caminant a fer petits gestos....per a descobrir el
territori
54.- La gent viu d’esquena al riu no només per l’efecte barrera que produeix el bloc amb
planta d’ela, sinó sobretot pel fort espadat existent entre la plataforma sobre la qual
s’assenta la colònia i aquella en la que hi ha la fàbrica. Per això, perquè estem creant
transversalitats i el món s’acaba a l’espadat, construïm una llarga rampa que permeti no
només la continuïtat visual de l’eix transversal que estem accentuant, sinó sobretot la
continuïtat física i l’accés fàcil d’una plataforma a l’altra. Encara que llarga perquè
volem que totes les nostres actuacions en zona urbana i periurbana conformin itineraris
accessibles, concebem una rampa murada amb un pendent del 6% que tingui molt poc
impacte visual i no gaire d’econòmic. Es tracta d’una construcció de PB+2 de façanes
portants de maçoneria i parets de trava executats amb el mateix sistema. Les bigues de
fusta que conformen, juntament amb revoltons de maó pla, els diferents forjats
intermedis i la coberta es recolzen sobre els esmentats tancaments principals. La coberta
es composa d’encavallades de fusta que sostenen les biguetes on es recolzen les teules
àrabs.
La composició d’aquest element són dos habitatges per escala, amb accés a peu de
carrer aquells de planta baixa. La profunditat és de vuit metres, on un mainell l’escurça
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a la meitat. El ritme que segueixen els elements estructurals són sis metres i mig per
habitatge i tres pel forat d’escala i lavabos.
55.- L’obertura d’aquesta plaça teulada respon a vàries raons de pes. Una, i no menor,
fer palesa la transversalitat física, visual i fins i tot psicològica que estem subratllant.
Però, com que aquest bloc tan llarg acaba provocant que la colònia visqui i miri
d’esquena al riu, entenem que també és la millor manera de revertir la situació i obrir la
colònia l’extraordinària balconada des de la qual s’albira la fàbrica i una esplèndida
panoràmica. Una altra, perquè, quan tot l’espai arquitectònic estigui ocupat, la plaça
teulada serà el lloc central de la colònia i volem que sigui un punt primordial de
sociabilitat i cohesió social. Per això, perquè volem que sigui un punt de vida social
privilegiat, hem decidit obrir aquesta crugia i no l’anterior. La crugia que obrim no
només està més arrecerada del vent del nord i rep durant més temps els rajos del sol,
sinó que des d’ella estant no se sent el fort remor de l’aigua de la resclosa que resulta
tan molest si ens situem en l’altra crugia I això no és tot. Aquestes dues crugies són
dues de les que estan en més mal estat i on també ens plantegem què val més si
mantenir i rehabilitar o eliminar completament.
56.- El joc del paviments -reproduint els existents i incorporant-ne de nous amb material
calcari- i el seu especejament ens ajuda a configurar el camí interior de la colònia que
desemboca en un espai públic cobert que recull fluxos i activitats.
57.-I aquesta obertura desemboca a un mirador cap a la fàbrica i el riu. Un balcó que
actualment queda escapçat per la forta topografia que se salva amb dues escales trencacames. És per aquest motiu i amb la voluntat de fer accessible tota la colònia i ordir el
camí travesser per a tots els usuaris possibles, eliminem l’escala més quebrada en
detriment a una rampa amb pendent del 6% que s’adapti tant com sigui possible al talús
existent per a no generar massa impacte visual. L’esmentada rampa de paviment de
formigó ratllat anirà confinada per murs de contenció-existents i nous- i s’il·luminarà
amb un llum incorporat a la barana metàl·lica.
58.- Hem de dir que ha sigut un neguit durant tota l’execució del projecte com
aconseguir resoldre estructuralment un element amb una de 15 metres, sense cap
element estructural entremig per tal d’aconseguir l’espai i el marc escenogràfic desitjat.
L’estructura es basa en la reinterpretació de la coberta existent a base d’encavallades de
fusta disposades cada 3’5mentres, que acaben configurant una biga polansó gràcies als
tirants metàl·lics que les rigiditzen i impedeixen que s’obrin. Aquestes encavallades
estan recolzades sobre dues bigues de fusta laminada homogènia GL28h, amb una
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classe de servei 2. Al seu temps, aquestes, permeteu-nos anomenar-les súperbigues,
aniran recolzades sobre les partes de trava de mamposteria existents, que s’emportaran
unes càrregues al voltant dels 20KN (majorada) i el nous pilars metàl·lics que
embeurem al tancament de maó de l’espai del bar. Així les coses, per a simular-ho,
treballarem amb una biga bi-recolzada de 16 metres i afegirem una càrrega puntual cada
tres metres i mig corresponent a la del recolzament de l’encavallada.
Tirants d’acer: S’han buscat tots iguals, el més desfavorable fa 17mm de diàmetre, però
s’ha arrodonit a 20mm per una facilitat comercial. El cablejat inferior quedaria net
(sense tantes triangulacions), encara que això suposés majors deformacions horitzontals
pel vent.
Pendents són bigues de fusta GL28h de 20cm d’amplada per 28 de cantell.
Pel sistema portant vertical i la resta de plantes al final s’han fet servir pilars tipo
HEB.Cal dir que els pilars metàl·lics per tal d’arriostrar el sistema tindran associats
unes bigues també metàl·liques. El perfil serà un IPE300.

59.- La rampa que fa accessible la colònia entre la plataforma d’habitatges i la del riu i
la fàbrica, aprofita en tota mesura el mur de les escales existents i el pendent del talús
per no produir un gran impacte visual degut al llarg recorregut que es necessita per
aconseguir el 6% requerit.
El més significant per al càlcul dels murs de contenció que confinen la rampa en qüestió
són els 5 metres de desnivell en el punt més alt entre dos dels seus trams. Amb una
longitud de 48 metres, cada cinc el mur farà uns petits escalons per ajustar-se al pendent
de la rampa. Per al disseny, caldrà tenir en compte el pes de les terres i la interacció que
efectuen els murs entre sí. Depreciem tot tipus de mur per gravetat i optem per un mur
inclinat al trasdós ja que l’espai on encabir la rampa és limitat, i la normativa imposa
una amplada mínima de la rampa de dos metres, optem per un mur inclinat al trasdós,
que permeti mantenir aquest el pas a la rasant sense problemes.
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