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Introducció al Recull documental.
Pere Pons Vendrell. Diputat.
La transmissió de coneixement és una de les claus
en què es basa qualsevol societat avançada. Aquesta
transmissió comença per la creació d’aquest coneixement mitjançant el desenvolupament de conceptes
teòrics i acaba en el seu ús quotidià i en la seva aplicació pràctica, tot posant-los en crisi i generant nou coneixement que evoluciona l’anterior.
Aquesta cadena evolutiva entre el pensament i l’acció
és una constant que les administracions públiques no
podem obviar i que la Diputació de Barcelona, en la
seva tasca primària d’assistència als municipis, ha de
poder assegurar. Doncs be, el volum que teniu entre
mans és una mostra per il·lustrar aquesta funció.
En virtut d’un conveni entre la Diputació de Barcelona
i la Universitat Politècnica de Catalunya, s’estableix un
marc de col·laboració entre l’Àrea d’Infraestructures i
Espais Naturals i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès per desenvolupar anualment treballs
en el marc del Màster Universitari en Arquitectura.

Els treballs que recull aquesta publicació són, des del
meu punt de vista, d’una gran qualitat. Això només
s’aconsegueix quan els alumnes s’esforcen en posar en valor la formació que estan rebent i quan els
acompanya un equip docent compromès amb la seva
feina. Esperem que totes i tots gaudim de la lectura i,
sobretot, que alguna de les idees sigui inspiradora i es
faci realitat ben aviat.
Pere Pons Vendrell.
President de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals. Diputació de
Barcelona.

Les problemàtiques urbanes i territorials dels municipis de la Demarcació de Barcelona són complexes
i variades i sovint de difícil solució d’acord amb les
eines metodològiques clàssiques. L’acadèmia, per la
seva banda, disposa de la capacitat per innovar i plantejar propostes imaginatives a les problemàtiques
abans referides.
En aquesta relació virtuosa entre necessitat i capacitat, la Diputació juga un paper de facilitadora per
plantejar tant a la Universitat com als Ajuntaments
aquestes àmbits d’acció i intervenció que d’una banda posin als alumnes en la tessitura d’abordar contextos reals i de l’altra brindar als ajuntaments l’ocasió de
gaudir d’una pluja d’idees imaginatives i a l’hora rigoroses sobre els seus edificis, carrers, barris i sobre el
seu encaix territorial.
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Introducció a Gironella
David Font i Simon. Alcalde.
La Vila de Gironella s’ha configurat, en bona part, gràcies al dinamisme econòmic i social que van significar
les colònies industrials. El que durant anys van ser espais amb moltes famílies vivint-hi i treballant-hi, ara
ha canviat substancialment pels canvis econòmics i
demogràfics. N’han quedat com a llegat nombrosos
edificis industrials, d’habitatges o socials que, sense
un ús concret actual, només mantenen viu el record
del què un dia van ser.
Aquesta mirada al passat tampoc havia tingut una reacció a nivell local. De fet, la planificació urbanística
convencional no havia treballat mai en una mirada de
futur cap a uns espais que eren industrials i que ara,
fruit de les noves realitats de la indústria, tenen poques opcions de tornar a tenir activitat entre les seves
parets.
No obstant això, aquesta realitat pot tenir un canvi
tenint en compte el que ara podem contemplar. El
repte de treballar conjuntament amb l’ETSAV-UPC per
analitzar-ne la situació actual i sobretot, gràcies als estudiants que hi participaven, fer propostes atrevides
de futur ens dóna l’oportunitat d’establir una estratègia integral de transformació futura. Està clar que
amb unes dinàmiques i escenaris diferents, però amb
la mateixa energia per la qual en el seu moment van
ser grans nuclis socials i econòmics.
La iniciativa, que ens va arribar de la mà de la Diputació
de Barcelona, ha estat una sacsejada veïnal i al municipi de com podem donar la volta a les colònies industrials, plenes de patrimoni (no sempre en bones condicions de conservació), i donar-hi una nova oportunitat.
Una part de la possibilitat que aquests projectes
creats puguin acabar sent, en un futur, una realitat
ja està feta. L’Ajuntament ja ha fet un ajust en el planejament urbanístic per facilitar la transformació

d’aquests espais industrials amb altres usos que, en
el present però sobretot en el futur, poden tenir més
sentit i necessitat per la societat.
Ara ens queda el repte municipal: integrar, implicant-hi la ciutadania, algunes de les atrevides propostes en quelcom tangible en el futur. Però sobretot, per
retornar tota la vida en uns indrets que, sense ells, no
explicarien la història del municipi d’avui. Un repte
demogràfic pels territoris d’interior i rurals, com Gironella, però sobretot un repte també d’oportunitats
professionals i econòmiques per un territori que necessita poder mirar al futur amb l’esperança de tenir
nous espais d’activitat econòmica i social adaptats a
les noves realitats socials.
Gràcies per la feina feta, pels treballs presentats i per
l’oportunitat donada.
David Font i Simon
Alcalde
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Fil conductor Gironella_
Marta Serra

A l'Ajuntament de Gironella:

David Font, Alcalde.
Roger Ballús, Regidor Govern Obert i Entitats.
Lluís Vall, Regidor de Patrimoni.
Teresa Terricabras, Regidora de Serveis a les Persones.
A Carles Vico del Consell Comarcal del Berguedà.

Professors de l’edició de Viladomiu Vell del Màster
Universitari en Arquitectura de l’ETSAV:
Claudi Aguiló, Anna Casas, Isabel Castiñeira, Nacho
Costales, Xavier Gimferrer, Josep Giner, Tiago Lopes,
Lorena Maristany, Josep Ricart, Núria Salvadó, Roger
Sauquet, Marta Serra, David Steegmann, Roger Tudó.
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Disseny i maquetació: Xavier R. Safont i Ponciano Castro.
Imatges Viladomiu: Roger Sauquet
Imatges debat participatiu: Marta Serra i Belén Ramos
Imatges i gràfics dels treballs autoria indicada en
cada treball.
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de Barcelona, i arribar, així, amb més facilitat a les persones interlocutores, als àmbits de poder o als veïns i
veïnes que treballen i viuen damunt del terreny.
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A diferència d’aquests dos casos, Viladomiu Vell
presenta menys població, aproximadament 80 famílies instal·lades, i un abandonament dels habitatges,
o utilització per a segona residència, notable: d’entre
un
30
i
un
40%
segons
dades
elaborades
en
el
màsIntroducció al MArq_
ter. Les habitants són, en gran majoria, persones jubiAixí, el màster en arquitectura de l’ETSAV mira de
Roger Sauquet
lades, aproximadament un 60%, i hi ha una mínima
vincular-se en cada edició amb un territori i la seva
presència de famílies amb infants; la població menor
gent. Aquest treball ‘de proximitat’ busca coresponsaés menys d’un 15%. Només la radiografia demogràfica
bilitzar l’alumne i les seves decisions a través d’una inja situa Viladomiu Vell fora dels indicadors d’estabiliterlocució real amb el teixit social del territori. Es tracta
tat d’una colònia que marca el Pla Director Urbanístic
de conèixer les persones que exerciran el rol de prode les Colònies Tèxtils del Llobregat, que prefixa com
motores de la intervenció, públiques o privades, ‘valia mínims pel manteniment d’una certa vida de barri
dadores’, arquitectes i tècniques municipals, expertes,
tenir una densitat d’uns 50 habitatges per hectàrea (a
o persones implicades o afectades. I introduir les seViladomiu la densitat és de 38) i un mínim de 110 llars
ves opinions, o la interpretació d’aquestes, al projecte.
habitades. En quant a teixit productiu, dels 15.000 meAquesta interacció és possible si cada edició del màstres quadrats de sostre industrial existents, tan sols esÍndex
interactiu
ter té com
a referència un territori concret. El conveni
tan actives, i bàsicament com a magatzems, algunes
Colonia
Vell
vigent ambViladomiu
la Diputació de
Barcelona permet aquest
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Context
Colònia Viladomiu Vell.
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L’edició de Gironella, que motiva aquesta publicació, partí d’una exploració prèvia del municipi durant
la qual es detectaren diferents focus de marginalitat
Màster Habilitant
urbana, o decadència social vinculada a nuclis urbans.
Roger Sauquet. Coordinador MArq.
Fil conductorUnGironella_
d’ells fou, sens dubte, la colònia de Viladomiu Vell.
Marta Serra De les 4 colònies tèxtils que té Gironella al llarg del riu
Llobregat, Viladomiu Vell és la que presenta un equilibri
més
subtil
entre
decadència
i
èxit.
Per
aquest
moEl màster en arquitectura és la figura docent que habitiu interessà al màster. Si ho comparem amb Cal Metre
lita els i les arquitectes que han cursat un grau en eso Viladomiu Nou, Viladomiu Vell no té la proximitat al
tudis d’arquitectura per a exercir la professió. El terme
nucli urbà o al casc històric que té Cal Metre i que perhabilitació, tot i ser molt ampli, determina una condimet imaginar una rehabilitació exitosa del seu teixit
ció molt clara: l’alumnat a l’acabar el màster i finalitzar
industrial, ni té els indicadors de funcionament quotiel Projecte Final de Carrera estarà en condicions d’asdià de Viladomiu Nou que li profereixen una certa essumir responsabilitats per a les obres d’arquitectura
tabilitat i que són, bàsicament, tenir activitat a les naus
que signi. Des de l’ETSAV s’ha traçat i dissenyat el reindustrials, una demografia estable i quantiosa que
corregut docent del màster interpretant aquesta pagenera una mínima massa crítica, poc envelliment i
raula, ‘responsabilitat’, des d’un sentit personal i social:
l’existència d’algun equipament cultural i educatiu.
Personal, perquè l’objectiu és que l’estudiant experimenti l’assumpció de la responsabilitat mentre genera
els seus projectes i, social, perquè no vol descuidar-se,
i més des d’una escola pública, que l’arquitecte té una
responsabilitat social a la que respondre amb l’exercici
de la professió.

plantes baixes que no arriben al 20% de la superfície.
Tanmateix, els indicadors que presenta el nucli no estan molt lluny de l’estabilitat vital d’una colònia, per
tant, la millora d’aquests, en matèria d’activitat o habiIndústria
tatge, permeten imaginar que en certa brevetat es pot
Pàgina
revertir
l’actualXsituació de decadència. Alhora, la titularitat de l’espai públic presenta una realitat complexa,
ja que fou adquirida per l’associació de veïns. Malgrat
ara aquesta entitat es vegi encotillada pel manteniment de gran part de la colònia, el fet que els propis
veïns puguin decidir sobre el futur del seu espai també obre la porta a intervencions més arrelades i pertinents en funció de la quotidianitat vital del nucli. Per
tant, aquesta situació límit entre l’èxit i la decadència
i aquest empoderament de la població resident són
condicionants que converteixen la colònia en un àmbit ideal per a l’exploració urbanística i arquitectònica.

Per a revertir la situació hi ha tendències de la conjuntura territorial i econòmica que poden ser claus per
superar el llindar del deteriorament. Més enllà de l’interès turístic que pot suscitar la colònia, indicador poc
important per a Viladomiu Vell, ja que és superat per
Habitatge
altres nuclis que tenen un patrimoni arquitectònic més
Pàgina
Y la millora de les infraestructures de transimportant,
port que l’aproxima als grans nuclis productius del
Bages o de la regió metropolitana, l’ideal d’una vida
més sostenible i en contacte amb la naturalesa, mentre es realitzava el màster ningú presagiava la situació
actual de pandèmia pel COVID que ha acusat aquesta
demanda, la millora de les connexions per a excursionistes o ciclistes, com és el projecte de la via blava, i el
baix cost del sostre industrial són oportunitats a aprofitar.
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Es tracta, doncs, d’imaginar, amb tota la cautela
però també amb determinació, un futurEspai
més espePúblic i Paisatge
rançador, de creixement i millora, per a la
colònia. Z
I
Pàgina
una mostra d’aquest imaginari és el conjunt de projectes que aquí estan representats i que suposen tot un
any de treball d’un alumnat que, mercès d’aquest treball, ara ja és arquitecte de ple dret.
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L’experiència de l’aprenentatge en context
Marta Serra. Professora MArq. Fil conductor Gironella_
Marta Serra

L'arribada

Als ulls dels qui ho visitàvem per primera vegada,
Viladomiu Vell es va mostrar com un indret colpejat pel temps. El pes dels rastres d’un passat industrial creuant el present de l’entorn construït a les
lleres del Llobregat, ens va abocar, d’inici, a l’exercici
de superar l’impacte d’una primera impressió que
apuntava, en termes de viabilitat, a poques perspectives de futur.

El repte consistia per tant en superar el privilegi
de la nostra mirada parcial entenent que una escolta
activa, atenta i profunda —el deep listening aplicat a
aquest patrimoni semi-abandonat— podria anar més
enllà d’una primera intuïció bolcada en el desig de reactivació econòmica, de cohesió comunitària i de recuperació demogràfica que ingènuament podíem evocar.

H

La càrrega de la nostra mirada venia condicionaA la nostra arribada, l’entorn construït de l’antiga colòda principalment per les referències de l’imaginari
nia de Viladomiu Vell carregava ja amb un segle i mig
urbà i l’experiència de la ciutat, i calia aproximar-nos
d’història i transformacions. El 1870 s’havia iniciat la
amb una consciència de territori que el màster hauconstrucció dels habitatges per a la població obrera i
ria d’anar revelant i construint. La tendència al penen les següents dècades es completaren tota una sèrie
sament immediat activava una sèrie de primeres
d’equipaments i serveis (la casa de l’amo, botigues bàintuïcions positivistes i esperançadores en quant a
siques, escola, església, camp de futbol, escorxador i
les possibilitats de transformació del lloc, a vegades
teatre) que reforçaren la vida associativa de la que acamassa ingènues però pròpies de les utopies embaria sent una de les colònies tèxtils més ben assistibegudes en l’esperança d’un món millor que pot Introducció
des ial
consolidades
MArq_ de l’eix del riu Llobregat. El segle XX
tenir l’estudiantat d’arquitectura —generalment
però comporta la crisi del model industrial i als anys
Roger
Sauquet
procedent de famílies de classe mitja i amb vint-ivuitanta la vida i producció de la colònia pateixen un
poc anys— quan decideix cursar un màster que ha
fort gir. El tancament de les fàbriques i l’abandonament
d’habilitar per a l’exercici professional i assumir les
de bona part del seu veïnat es van fer realitat. La reresponsabilitats competencials que això comporsistència i permanència al lloc la protagonitzen alguns
ta. Però si com a Universitat pública preteníem tenir
residents que aconseguiren el règim de propietat dels
incidència o deixar empremta, per molt agosarat
seus habitatges.
que pugui semblar, calia moure’s des del terreny del
pensament crític i un coneixement ampli que perAlgunes d’aquestes persones, després de més de
metés analitzar el paper de cada part dins d’un tot
seixanta anys a la colònia, encara avui hi són presents i
que també juga una funció com a part a la vegada,
entraren en escena en el marc de la nostra exploració,
entenent la funció dels i les futures arquitectes com
entre elles bona part de l’Associació de Veïns i alguuna
peçainteractiu
més dins l’engranatge del sistema, amb els
nes dones jubilades ex-treballadores de les fàbriques
Índex
seus límits i amb els seus marges de maniobra.
actualment vivint soles als pisos dels blocs. Amb els
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mesos, van aparèixer altres noms propis que es condre les dinàmiques entre les persones i l’espai que havertiren en interlocutors, persones propietàries de la
biten. A nivell de matriu biofísica, l’aigua prenia molt
nau principal i els seus cossos adjacents, algunes amb
protagonisme i la vam explorar en les seves múltiples
parts habilitades i plantes baixes actives encara com a
expressions: el riu, el sistema de clavegueram, l’escomagatzems o petites oficines. També la propietat de la
rrentia urbana i les possibilitats de tancament de cicle;
fusteria, la propietat de la turbina, el propietari d’una
la vegetació va ser analitzada a escala de territori idenantiga botiga de Viladomiu Vell, actualment amb el seu
tificant la continuïtat paisatgística en les masses forespetit negoci a Viladomiu Nou, hortolans jubilats amb
tals i la seva transició en seccions de boscos de ribera
les seves parcel·les prop del riu, l’associació de pescai trama hortícola de gra petit. Però també exploràrem
dors de la comarca, algunes parelles joves amb fills
l’energia que, com a recurs, prenia diferents formes i
vivint als pisos dels seus pares, algunes persones ocuera a la vegada una demanda a considerar a l’hora de
pant l’habitatge de propietats desaparegudes, altres
definir les estratègies de projecte. Les infraestructures
Habitatge
persones nou-vingudes vivint en la precarietat i pobreexistents es declaraven en bona part obsoletes: xarxes
sa energètica
de circulació, ponts creuant el riu, carrers de difícil secPàgina
Y de pocs metres quadrats o una estudiant
Xarxes_
resident al pis de la seva família. Tots ells cosien una
ció o camins que es perden.
Link
xarxa de relacions, activitats i usos al lloc a priori invisible pel qui ve de fora. En termes generals, coincidien
Però els principals elements arquitectònics protaen demanar l’impuls d’activitat del lloc sense perdre la
gonistes van ser les naus del conjunt construït, cossos i
tranquil·litat tant característica que s’hi troba, potenvolums superposats que a poc a poc descobriríem com
ciar l’espai públic i els carrers de la colònia, una millora
a afegits i amb singularitats diferenciades i pròpies.
dels accessos en relació amb el riu, millores en les conTambé apareixia l’església d’ús intermitent, l’antiga esdicions d’habitabilitat dels petits pisos així com de les
cola on els avis, antics treballadors, acostumen a jugar
fàbriques, algunes d’elles en venda a un cost molt baix.
a cartes amb les portes obertes donant al sorral de la
A nivell institucional i per part de l’Ajuntament de Giroplaça que dóna a l’església, i els blocs d’habitatge amb
nella altres actors claus per la recerca van ser l’arxiver,
molt poca ocupació i una accessibilitat molt malmesa.
la Regidoria de Cultura i Comunicació, la Regidoria de
A més a més, entrava en joc tot el que a priori podria
Patrimoni, la de Govern Obert i Entitats, la d’Urbanisme
semblar residual: descampats amb vegetació esponEspaitècnics
Públic
i de Serveis a les Persones, l’Alcaldia, els serveis
i i Paisatge
tània, antics murs de pedra seca, grans extensions de
la representació del Consell Comarcal delPàgina
Berguedà.
terraplens, camins que es desintegren, vorals que desaZ
pareixen, un antic túnel abandonat, les ruïnes de l’antic
A partir d’aquí, tot aquest sistema de relacions
escorxador colgades de vegetació. Tot podia esdevenir,
humanes amb perfils molt diversos es creuaria amb
de sobte, agent detonant d’estratègies múltiples i inspil’anàlisi dels sistemes naturals i físics per poder entenració de projectes.
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L'estada
Amb tota la seva complexitat humana i material, Viladomiu Vell es va desplegar davant nostre des de la
seva vida que no és ni urbana ni és rural, amb les seves resistències i dificultats pròpies d’un petit nucli en
risc de desaparèixer, però també amb poder i amb
veu pròpia. Això ho vam poder experimentar en primera persona a la sessió participada organitzada un
dissabte de l’hivern que començava. Després d’haver
mostrat les primeres idees per al conjunt fabril, per a
l’espai públic i per a l’habitatge, una quarantena de
persones assistents van manifestar el seu punt de vista davant la viabilitat econòmica o la demanda d’ús,
i s’obriren amb curiositat en l’exercici de repensar un
futur que es presenta dibuixat en plànols, imatges i
maquetes.
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La sessió va consistir en mostrar els projectes,
passar un qüestionari d’avaluació i discutir
per grups
Habitatge
d’interès cada projecte tot posant en comú les conPàginaenYla
clusions. La metodologia emprada s’inscriu
recerca-acció participada, on cada actor no només
participa sinó que s’implica en la recerca i per tant
transforma el seu marc perceptiu sobre la realitat.
L’alumnat recorre el mateix procés mitjançant accions
de contacte directe, treballant a nivell col·lectiu per
diagnosticar per tot el curs. A nivell individual també
s’assagen formes de disseny col·laboratiu per als projectes. És per això que en aquesta trobada vam deixar
espai a les converses improvisades per buscar afinitats que potenciessin el vincle entre persones locals
interessades en projectes concrets i, efectivament, en
van sorgir.
El debat col·lectiu va permetre la reflexió asimètrica, és a dir, entre participants que representen interessos molt diversos i a vegades oposats. El debat
va confirmar i validar la pertinença dels treballs sobre
l’abandonament, tornar la vida al lloc o monumentalitzar el seu desgast, el pas del temps, el buit o més

ben dit, el gran buit amb una superfície disponible
excessiva, la necessitat d’omplir o de deixar a l’espera en la línia de la incertesa calculada, les opcions de
reprogramació, la reconnexió del nucli amb el seu territori i nuclis veïns, els límits entre el que és públic i
el que és privat, la relació amb el riu i una façana que
és esquena, la condició de cul-de-sac de la colònia, les
propostes territorials com la via blava i les seves possibilitats, l’enorme potencial metabòlic d’un conjunt
que havia estat pràcticament autosuficient i les dificultats econòmiques per a qualsevol intervenció.
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Durant el seguiment del curs, els projectes es van
anar encaixant en interessos comuns, en concret en
quatre tipologies o línies de recerca: projectes que
intervenen en el teixit industrial per reactivar els
usos productius, projectes que reutilitzen la pre-existència de les naus per reprogramar-les en conjunts
habitacionals, la intervenció en el teixit residencial
i projectes que intervenen en l’espai públic i el paisatge. Aquest conjunt de mirades concretes va cobrir
un ventall molt divers i confirmava la completesa de
l’aproximació del curs a la realitat local.
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Sessió de debat participat
Trobada des diferents actants implicats en els projectes.
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La recuperació del teixit industrial per activar nous
usos productius (I)

F

La línia més representativa de projectes generats pel
tat del vector aigua també podia repensar-se i si en
curs van ser els que cercaven alternatives per reactivar
un passat havia generat rescloses, canals, turbines geFil conductorneradores
Gironella_
la funció productiva de les naus. Bona part d’aquests
d’electricitat i basses, avui oferia nous repprojectes van iniciar un estudi de l’evolució morfolòMarta Serra tes vinculats amb la gestió sostenible, la relació amb
gica del conjunt ja que calia desxifrar la naturalesa
l’espai públic i els escenaris d’innundabilitat d’aquest
del conglomerat per identificar el valor patrimonial i
recurs cada cop més escàs.
històric de les diferents fases de construcció, les seves
lògiques compositives i les característiques estructuLa majoria de projectes van explorar referents i
rals i constructives. També es va estudiar la normativa
van mantenir converses amb els propietaris interpeexistent per analitzar els diferents graus d’adaptació a
l·lats per aquests canvis de rumb de les seves naus
l’hora d’habilitar l’espai pels usos futurs. Només així es
heretades. També van sorgir propietaris interessats
podien plantejar intervencions des de la consciència
en repensar altres naus situades fora de la colònia i
del mínim necessari plantejant en general activitats
alguns alumnes van haver de posicionar els seus intede caire terciari, nous usos no fabrils imprescindibles
ressos en front dels d’un possible client que oferia alper evitar un abandonament progressiu i poder-se
tres emplaçaments pel mateix encàrrec.
ajustar a cobrir una demanda que hauria de respondre a escala de comarca.
Reprogramar el teixit industrial en nous conjunts
d’habitatge (H)
Alguns projectes van apostar per la recuperació
del volum original i la supressió de barreres arquitecLes naus també podien transformar-se en habitatge.
tòniques que obstaculitzen la permeabilitat amb l’enAixí és com altres projectes van explorar noves fortorn immediat, dotant de recursos bàsics al lloc (com
mes d’ocupació i normatives parcel·làries per evitar
ara ventilació, llum natural, adequació a l’accessibilitat
omplir un buit reproduint les formes habitacionals
i evacuació en cas d’incendi). Es va plantejar l’endepròpies dels entorns urbans més densos o bé del
Introducció
MArq_dispers. En aquests casos la fàbrica
rroc de les parts satèl·lit més malmeses i es potenciateixitalresidencial
ren les plantes diàfanes i la flexibilitat de l’interior. Roger Sauquet
com a continent aprofita el seu baix cost i acull experiències de vida en comunitat i formes jurídiques
La idea de suport i d’espai polivalent prenia força
que passen per la cooperativa d’habitatge o la mai la planta baixa de la nau principal també va ser obsoveria urbana. Alguns grups dins d’aquesta línia van
jecte de múltiples exercicis per oferir continuïtat entre
posar-se en contacte amb grups de cooperativistes ja
el dins i el fora. En l’altre extrem altres projectes van
consolidats procedents del cercle de l’economia social
plantejar processos de deconstrucció selectiva per aci solidària, concretament cooperatives sènior, un tipus
centuar la degradació i decadència, analitzant la gede grup organitzat que va en augment. Amb ells van
nealogia d’aquestes construccions fabrils procurant
contrastar la pertinença o idoneïtat del lloc per al seu
monumentalitzar l’abandonament com si es tractés
propòsit de vida. I és que la disponibilitat de superd’un observatori de l’economia del decreixement.
fície no és només una avantatge sinó que pot suposar una gran limitació ja que pot fer més complexa la
Índex
interactiu
Per a alguns
d’aquests projectes el cicle de l’aigua
gestió entre l’espai privat i col·lectiu, els seus costos
Colonia
VellLa singularitat i identiva jugar unViladomiu
paper estructural.
i manteniment. Les limitacions legals, la figura de la
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propietat i el cost, el preu de la intervenció, les adequacions estructurals necessàries i l’aprofitament de
la identitat patrimonial van ser per molts alumnes els
principals factors a considerar. També el paper que les
persones usuàries tindrien en la definició del projecte,
el grau de control de les fases de projecte i la gestió
dels espais comuns.
En la mateixa línia altres alumnes van explorar el
cas de les naus de Cal Metre ubicades al nucli de Gironella, tot reunint-se amb tècnics municipals i agents
inversors interessats en la viabilitat d’un centre assistit per a persones grans amb un fort grau de dependència, una proposta en l’agenda del municipi. Això
va suposar un esforç de diàleg, d’escolta i de defensa
dels criteris tècnics per part dels estudiants en aquest
cas on el contacte amb el client va ser tant pròxim.

Habitatge
En tot cas, les propostes per a les naus van suPàgina
mar-se al Y
que ja preveia el Pla Director Urbanístic de

w

Els projectes en el teixit residencial existent (R)
La qüestió de l’habitatgeWeb
va anar més enllà de les fàbriques. Cal recordar que tots els edificis de la colònia
Link
de Viladomiu Vell són de propietat privada i només
dos edificis en són l’excepció: la sèu de l’Associació
de Veïns (antiga escola) i l’església que són de propietat mancomunada, pertanyen a l’Associació de Veïns.
Aquestes dues peces també van posar en qüestió les
seves formes de relació, buscant estratègies de permeabilitat i d’optimització d’espais polivalents que al
seu torn facilitarien l’entrada als blocs d’habitatge que
donen al riu per la banda del pati de l’escola, revertint
així la condició de façana secundària.

X

Dins la colònia, els blocs d’habitatge sud-est i els
dos de nord-est són els de major dimensió i de seguida es van analitzar les seves estructures, necessitats
i mancances. La demanda d’habitatge a nivell territorial fa que la colònia pugui representar
una opció
Xarxes_
per a moltes famílies a la cerca d’una nova llar. A dia
Link
d’avui, havent passat per la fase de la COVID19, l’oferta de Viladomiu Vell de ben segur que és considerada
molt notablement per a famílies disposades a sortir de la ciutat a un preu molt baix. Els projectes dels
estudiants en aquesta línia van examinar els valors
constructius tradicionals dels antics blocs, les formes
de socialització vinculades amb l’accés i les dinàmiques de relació entre una comunitat de veïns molt
desestructurada en tendència a la desintegració per
falta de relleu generacional.

les Colònies del Llobregat. El PDU havia anunciat la
problemàtica d’interessos de propietaris que xocaven
amb la normativa existent. El curs va contribuir per
tant a l’activació d’una revisió urbanística pendent per
a poder desenvolupar noves activitats als espais industrials. Des del Consell Comarcal i sis municipis més,
com a estratègia supramunicipal per a les colònies
industrials del Berguedà, el gener de 2018 es va canviar el Pla d’Ordenació Urbana per activar altres usos
tenint en compte una diagnosi i cens econòmic, social
i cultural de les fàbriques existents. Aquest avenç va
afectar positivament a les colònies a Viladomiu Vell
però també a Viladomiu Nou, a Cal Bassacs
i a Cal
Me- i Paisatge
Els exercicis també proposaven estratègies replicaEspai
Públic
tre, totes elles a Gironella, i va fer possible que les probles en altres colònies, assegurant el baix cost, el conPàgina Z
postes del curs encaixessin en les noves regulacions
fort tèrmic i l’optimització dels recursos per assegurar
urbanístiques i que per tant poguessin aconseguir
la invulnerabilitat energètica, és a dir, que un comporla viabilitat desitjada i es desbloquegessin iniciatives
tament eficient de l’edifici en termes de sostenibilitat
que en cas contrari mai haurien prosperat.
no depengui o vagi directament relacionat amb el tipus de renda. L’accessibilitat també va ser la clau: la
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Projectes
d'espai
En tierra de nadie.

F

possibilitat d’ascensors, les passeres, les ampliacions
zones malmeses per falta de biodiversitat i necessitat
de façana i la relació amb l’espai públic de les plantes
de connectivitat biològica.
conductor Gironella_
baixes i semi-soterrades degut a la diferènciaFil
de cota.
Superar les barreres arquitectòniques en aquests
La mirada paisatgística va atendre a la condició de
Marta Serra
edificis també era un repte. Es van fer visibles les socul-de-sac de la colònia, entenent la discontinuïtat i
lucions constructives tradicionals emprades i com
falta de relació directa amb els nuclis veïns. Per això
fer-les compatibles amb els requeriments d’una renovan començar a prendre sentit les traces dels murs
vació energètica profunda, per exemple, en relació a
de pedra seca que resten entre matollars, els vestigis
les antigues voltes a la catalana quan donen a façana.
mig amagats i imperceptibles. També les empremtes
territorials, les cicatrius i fissures deixades per algunes
Viladomiu ha possibilitat comprendre què significa
infraestructures, com per exemple l’antic recorregut
intervenir en les tipologies d’habitatge pròpies d’un
del carrilet, anunciant ara noves formes de reprendre
model de societat que ha deixat d’existir i quan la inla connexió entre els dos Viladomius separats pel salt
versió econòmica demana contenció i sobretot comtopogràfic.
promís en mesures inclusives i ambientalment responsables. Aquests projectes han pogut etnografiar i
Es va procurar per l’aigua de nou, pel seu tracdetectar a través de visites i entrevistes la difícil relació
tament i depuració. Es van fer propostes a les lleres
i tensió entre les necessitats individuals i col·lectives
del riu i als seus espais més pròxims. Es van descobrir
que tant ens caracteritzen.
greus problemes en la xarxa de clavegueram quant a
les aigües negres, i alguns projectes van provar soluLes intervencions en l’espai públic i el paisatge (P)
cions per retornar l’aigua al riu amb les mateixes propietats amb què havia estat captada. L’obsolescència
El contacte amb els veïns va deixar clara la demanda
d’antigues galeries conductores d’aigües residuals a
d’un lloc de trobada en l’espai públic. La connectivitat
les naus també va ser un punt a incloure en les proIntroducció
al que
MArq_
i l’accés peatonal, les noves formes d’ingrés a la colòpostes
pretenien gestionar el reg de les hortes
Sauquet
nia tot franquejant els desnivells, van ser aspectes Roger
exdes d’un canal destinat a l’explotació econòmica de la
plorats per crear nous espais públics protagonistes i
turbina, canal des del qual calia evitar l’afectació al caamb més caràcter cèntric per a la població resident.
bal ecològic del Llobregat en aquest tram.
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Els accessos cap al riu, ara mateix poc prioritzats,
fomenten la condició aïllada del conjunt i el futur pas
de la via blava facilitaria la relació amb la riba oposada. Es van estudiar noves formes de creuar el riu i es
va calibrar l’impacte en el paisatge de les noves intervencions. Aquestes no només pretenien connectar
cap enfora sinó també promoure un camí intern suportant diferents activitats quotidianes i el seu conÍndex
interactiu
text patrimonial. Es van detectar circuïts de camins no
Colonia
Viladomiu
Velldemanar tancar la ruta,
circulars però
que semblaven

Transformació de teixit industrial en residencial.
Cooperativa de viviendas para personas mayores.

I finalment els espais intersticials entre blocs, la
vida entre els edificis a partir de la recuperació del
seu espai públic, ara d’accés tant immediat però tant
allunyat del seu potencial. Els projectes van presentar
l’ambivalència dels espais urbans com a espais d’estada i extensió dels habitatges en concret des de les
cuines, però també com a espais urbans comunitaris
que permeten un primer pas a la connexió a escala
de nucli i oportunitats per a l’autoconsum i cultiu domèstic com si es tractés d’un rebost immediat.

Habitatge
Pàgina Y
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Recuperació de teixit industrial productiu.
Recuperación del Patrimonio industrial a través de la madera. Viladomiu Vell.
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Projectes al teixit residencial existent.
La piel que habito.
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Tota aquesta sèrie de tipus de projectes mantenen un
fil comú que interpel·la l’espai de la colònia i interpel·la
a un mateix com a professional projectista: Què
Filli poconductor Gironella_
dem demanar al lloc? Des de quina posició proposem
Marta
com a arquitectes? Com aquest vincle tant estret
amb Serra
la realitat i cerca de viabilitat descarta múltiples exercicis de proposta? Quina és l’avantatge que això comporta i què implica exercir aquesta responsabilitat? Qui és
el client i com relacionar-s’hi? Quins són els límits de la
seva mirada i quins són és límits de la nostra a l’hora de
projectar? Quines són les possibilitats que ens ofereix
l’antiga colònia des d’una escala de territori? Pot absorbir la decentralització i acollir les famílies expulsades de
la regió metropolitana de Barcelona afectades per la
pressió immobiliària creixent? Què implica viure i treballar en aquest entorn? Què els demano a les possibles
persones usuàries que un mateix no estigui disposat a
fer o a acceptar en aquest lloc per viure? Quin és el l’estat constructiu, estructural i també urbanístic del lloc a
nivell normatiu? Com això es compagina amb les directrius europees i els objectius de desenvolupament sostenible que fixen les línies d’inversió i ajudes principals?
Què acceptem i què repensem? Fins a quin punt puc
generar un impacte positiu al lloc? Positiu en funció de
qui i per a qui? Amb qui compto a l’hora de projectar i
què detecto que necessito aprendre?
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En definitiva, en un curs on no hi ha un programa
Introducció
al
MArq_
determinat però on la lent d’aproximació és la viabilitat i pertinença, les possibilitats no són infinites. CalRoger Sauquet
apuntar a l’encert. Cada grup d’estudiants va formular
les seves pròpies preguntes, la seva pròpia recerca. Les
respostes, agrupades segons tipologies de projecte, es
mostren en les següents pàgines per part dels qui avui
ja són arquitectes. Són fruit de processos d’especulació
creativa determinats per la força del context socioambiental i per l’aprenentatge tècnic a múltiples escales.
Són fruit d’una successiva iteració projectual i recerca
participada.
El curs marxa i reinicia a un altre indret, i no és fàcil marxar bé, vol molta cura en el procés quan tot va
ràpid.
Preguntem-nos
pel retorn, per tot allò que hem
Índex
interactiu
pogut deixar i endur-nos, pel que l’aprenentatge desColonia
Viladomiu Vell
carta
o selecciona.
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Estructuras Espaciales en el patrimonio industrial. Centro de alto rendimiento deportivo en
Fil conductor Gironella_
Viladomiu Vell.
Marta Serra
Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge
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Agua y tiempo. Materia de la colonia industrial de Viladomiu Vell
Belén Ramos / Pablo Hita

X

Recuperación del Patrimonio industrial a través de la madera. Viladomiu Vell.
Guillermo Ráfales / Miguel Raboso

M

Al Voltant | Inguruan | Ao Redor. Tractament de la permeabilitat per a l’habilitació de la
nau textil de la colonia Viladomiu Vell.
Ana Ferrer Vázquez/ Adrián López Rancaño

P

NO.ÚS.LÍMITS. Acceptació de la degradació del conjunt industrial de Viladomiu Vell.
Sergi Ballester Doz / Anaïs Landeira Santacruz/ Marta Melendez Quintero
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HUB Vell. Espacio Industrial de Emprendimiento y Sinergia.
Oiane Irureta Pelaz / Juan Martín Mier
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Agua y tiempo. Materia de la Colonia industrial.
Belén Ramos / Pablo Hita

Desde la antigüedad, se ha considerado el agua como el arjé, el elemento originario de la realidad. El
Llobregat ha funcionado como eje vertebrador de los principales núcleos de población en Berguedà.
El aprovechamiento del agua como fuente de energía obligó la disposición de las fábricas junto al
río. Aparecieron tres elementos: la esclusa, el canal y el salto, para poder utilizar la energía hidráulica.
Dentro de la fábrica, dedicada a la producción textil, el vapor de agua también posibilitaba el
funcionamiento de la maquinaria. En la actualidad, en la colonia de Viladomiu Vell, tras el abandono
de la fábrica, sólo reside una escasa y envejecida población. La nostalgia se apodera del lugar, que
emana tranquilidad, en contraposición a su etapa anterior. Permanece aislada y desconectada de todo
movimiento.
Para atraer la vida a la colonia, de nuevo el motor debe ser el agua. Se trata de un lugar que dio la
espalda al río y al canal, y ahora, el proyecto busca aproximarse a estos. El caudal variable del Llobregat
es entendido como una ventaja en lugar de como un inconveniente. La inundabilidad de la zona, el
aumento del nivel del canal, los procesos naturales y otros factores impredecibles son los impulsores
de la estrategia. Teniendo en cuenta la cantidad de agua necesaria para el correcto funcionamiento de
la turbina, único resquicio que continúa activo, el excedente de agua del canal será el utilizado para
generar la arquitectura del proyecto.
La planta baja se comprende como un reloj de agua. Nunca es fijo, es un reflejo del tiempo, tanto el
atmosférico, (variación en los niveles de agua) como el histórico (la evolución del lugar). A través del
desgaste de la materia por el efecto del agua, se muestra el paso del tiempo.
Una nueva topografía, que permite el movimiento natural del agua, desde la entrada en la fábrica hasta
su regreso al río, articula el espacio interior y genera una experiencia sensorial y de acercamiento entre
el pueblo y el río.
Con una nueva sección climática, diferenciando espacios en los que realizar diversas actividades,
la fábrica se transforma en un nuevo lugar de encuentro de los habitantes. Mientras la tensión se
concentra en la loggia de la planta baja, las plantas superiores quedan liberadas y mínimamente
tratadas para su posterior ocupación, sin verse afectadas por la inundabilidad de las cotas inferiores,
pero interactuando con ellas.

Imagen del proyecto
Piscina en el interior de la fábrica.
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Agua y tiempo. Materia de la Colonia industrial.
Belén Ramos / Pablo Hita

Planta de emplazamiento
Estudio de la inundabilidad y emplazamiento de las piscinas

Maqueta
Relación de profundidades entre piscinas.
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Agua y tiempo. Materia de la Colonia industrial.
Belén Ramos / Pablo Hita

Planta general
Aprovechamiento del agua.

Secciones
Relación de niveles, cotas y estrategia climática.
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Agua y tiempo. Materia de la Colonia industrial.
Belén Ramos / Pablo Hita

Planta general
Disposición de los espacios y de los usos.

Secciones constructivas
Detalles constructivos y materialidad.

I

Agua y tiempo. Materia de la Colonia industrial.
Belén Ramos / Pablo Hita

Sección general
Programa y solución constructiva.
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Agua y tiempo. Materia de la Colonia industrial.
Belén Ramos / Pablo Hita

Imagen del proyecto
Espacios interiores y relación con el canal.
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Estructuras Espaciales en el patrimonio industrial. Centro de alto rendimiento
deportivo en Viladomiu Vell.
Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge
Viladomiu Vell se sitúa en un ámbito estratégico por cercanía geográfica y conexión directa a Viladomiu
Nou, punto clave en el conjunto de las colonias textiles en términos de valorización del patrimonio industrial por su Centro de Interpretación. Observamos entonces la pertinencia de la implantación de un
equipamiento de escala territorial y de titularidad y financiación externa, como oportunidad para rehabilitar el conjunto industrial potenciando su identidad propia y la colectiva de los conjunto de colonias.
La baja población permanente en Viladomiu Vell, así como el alto porcentaje de segunda residencia,
crea la posibilidad de un equipamiento que genere tanto una mayor cantidad de residentes de larga
duración, como un aumento de los alquileres. Buscamos entonces un equipamiento que requiera de internamiento de larga duración y sirva como pretexto para una rehabilitación de la fábrica bajo criterios
de sensibilidad patrimonial.
Analizando el conjunto como una sucesión de estratos históricos, advertimos la presencia de una
serie de tramos de diferentes naturalezas estructurales y, por lo tanto, espaciales. Consideramos que la
nave principal, especialmente el primer tramo, tiene un mayor valor patrimonial, siendo el resto de naves satélites de apoyo.
En el funcionamiento de una fábrica textil, la configuración de los diferentes espacios, tanto construídos como libres responde a una serie de rituales funcionales.. En el CAR todo gira en torno a la actividad deportiva. Son importantes la observación, análisis y optimización del rendimiento de los deportistas, también la educación que reciben simultáneamente, los espacios para sociabilizar, etc.
Es, por tanto, un eje generador del proyecto la relación entre estructura portante, espacio y relaciones de uso, de forma que las decisiones tomadas para trazar el programa del CAR y las rutinas entrelazadas de sus diferentes usuarios (deportistas, técnicos y vecinos) son decisiones de valorización de las
diferentes naturalezas estructurales que componen la fábrica, ya sea mediante filtros, grandes espacios
estáticos o espacios públicos permeables.
Se intenta así poner en contacto las necesidades de revitalización de la colonia con la revalorización
patrimonial del conjunto poniendo en contacto la estructura original con una nueva interpretación de
la función para la que la fábrica y la colonia nacieron, trabajo y vivienda.

Imagen del proyecto
Vista exterior.
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Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge

Planta general
Emplazamiento de la propuesta.
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Programa
Usos y espacios.
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Estructuras Espaciales en el patrimonio industrial. Centro de alto rendimiento deportivo en Viladomiu Vell.
Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge

Condiciones ambientales.
Cálculos, secciones y diagramas.
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Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge

Planta
Relación entre los usos y los espacios.
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Estructuras Espaciales en el patrimonio industrial. Centro de alto rendimiento deportivo en Viladomiu Vell.
Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge

Sección 1
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Sección 2
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Sección 3
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Anna Pedret Laborda / Ángel Ferrer Naval / Borja Cantín Jorge

Estructura
Axonometría general y detalle uniones.
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HUB Vell. Espacio Industrial de Emprendimiento y Sinergia.
Oiane Irureta Pelaz / Juan Martín Mier

Este proyecto partía de una premisa básica pero compleja, reactivar Viladomiu Vell, antigua colonia industrial, para detener o al menos ralentizar la despoblación que lleva sufriendo durante años debido a
la falta de actividad, después de su cierre; y a la incapacidad de la renovación del espacio. Existían múltiples estrategias para intentar conseguir este objetivo, pero nuestra propuesta se centró en la idea de
generar un nuevo espacio industrial, versátil y flexible, así como innovador y funcional, con una visión
más contemporánea de lo que significa un espacio de trabajo. Respetuoso con el medio ambiente, y
compatible con los nuevos modelos productivos.
El fin era generar una propuesta que respondiese al medio cambiante de la arquitectura, respetando las preexistencias y generando soluciones sostenibles. El análisis del conjunto industrial arrojó como
resultado el valor arquitectónico y patrimonial de varias de sus partes, aunque también resaltó aquellas
piezas susceptibles de ser demolidas por la falta de interés o por el estado de la edificación. El objetivo
Imagen del proyecto
Vista exterior.

con respecto a las preexistencias era que, tras la rehabilitación, éstas obtuviesen un valor añadido. Contar con un conjunto industrial preexistente reutilizable hacía que el proyecto fuera más viable y económico.
Si bien la planta del edificio es en su mayor parte diáfana. Diafanidad que haría posible la distribución de espacios de trabajo de diferentes superficies según la demanda, la estructura de la propiedad
era compleja. Actualmente son cinco los propietarios que poseen distintas partes, distribuidas de forma un tanto desordenada y que ofertan sus espacios a un sólo inquilino. De esta manera, parecía oportuno crear un espacio polivalente que permitiese la actividad simultánea de diferentes trabajos, y así es
como se introduce el concepto “Hub”, como espacio de emprendimiento y sinergia. La intervención se
convertía entonces en crear el soporte mínimo, necesario y común que dotara de servicios e instalaciones necesarias a la actividad que se llevase a cabo en el edificio.
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Oiane Irureta Pelaz / Juan Martín Mier

Emplazamiento
Axonometría general

Planta y alzado general
Distribución del programa.
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Planta general
Distribución del programa.
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Planta
Accesos y espacio exterior.
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Alzados
Conjunto con la propuesta.
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Axonometría
Sistemas de abastecimiento y servicios.

Sección
Funcionamiento climático.
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Oiane Irureta Pelaz / Juan Martín Mier

Vistas
Espacios intermedios y exteriores.

Sección
Sistemas constructivos.
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Axonometría
Sistema constructivo.
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Al Voltant | Inguruan | Ao Redor. Tractament de la permeabilitat per a l’habilitació de la nau textil de la colonia Viladomiu Vell.
Ana Ferrer Vázquez/ Adrián López Rancaño
Al llarg del riu Llobregat divuit assentaments de fàbriques tèxtils configuren un paisatge productiu.
Aquest s’ubica en un context de vulnerabilitat econòmica, social i institucional provocant que gran part
dels seus edificis es trobin en desús. Concretament la colònia Viladomiu Vell, en estat de semi abandonament, pateix una pèrdua d’habitants progressiva, ja que el seu entorn industrial es troba totalment abandonat i ocupa més de la meitat de la superfície de la colònia. Per això, s’entén com a imprescindible la intervenció en aquest àmbit, tant per a canviar la seva condició de focus d’abandó i millorar la seva relació
amb la resta de Viladomiu, com per a potenciar el seu possible nou ús. Al voltant de la gran nau tèxtil una
sèrie de construccions contigües d’ordre aleatori han anat apareixent amb el pas dels anys. Actualment
aquests annexos obstrueixen el conjunt i suposen barreres per a la simple posada en ús de l’espai industrial original; d'aquesta manera el potencial arquitectonic es troba ocult i perdut enmig d’un conglomerat d’edificacions de diferents tipologies, sistemes estructurals i constructius. No s’estableix un programa
sinó que, partint de l’estudi detallat de la preexistència, tant des de l’aspecte morfològic i tipològic com
des del punt de vista normatiu, es pretén revaloritzar l’antic espai industrial salvant les barreres, afegint
l’imprescindible i reaprofitant l’existent. Sempre acotat a una inversió econòmica limitada, es fixa la finalitat de generar noves oportunitats d’ús per al patrimoni a rquitectònic de la colònia. D’aquesta manera,
la proposta adopta una filosofia de desconstrucció selectiva per a potenciar l’espai central. Es genera una
nova permeabilitat que origina nous fluxos de persones, llum i aire, amb l’objectiu de resoldre els problemes d’adaptació tant a la normativa com al propi lloc. L ’enderroc manual, assegura l’estabilitat de les estructures conservades per a ser repensades, i que romandran com a testimonis de les diferents fases de
construcció del lloc. A més, són aquestes construccions annexes les que canvien la seva condició de barrera per a acollir les estructures i nuclis tècnics que adapten la nau a la normativa i la doten de l’habitabilitat necessària per a la seva posada en ús. Pel que fa al perímetre de la nau central, es treballa la topografia
per a generar noves transversalitats i relacions interior exterior que avui en dia son inexistents. Al mateix
temps un nou recorregut paral·lel al riu Lobregat acosta un dels elements més caracteristics de la colònia
com és el canal d’aigua. S’entén també com a fonamental l’atenció a l’envolupant de la preexistència. La
substitució de les cobertes en mal estat, el tancament d’obertures en murs i la protecció del mur de càrrega de pedra es tornen tasques imprescindibles. A més, s’incorpora un sistema vegetal de protecció solar
en façana per a aprofitar la vegetació autòctona de fulla caduca, que millorarà el comportament climàtic
de l’edifici de manera passiva. Com a resultat d’aquestes detallades actuacions contingundes en l’estudi
profund de la preexistencia, s’aconsegueix un espai de gran valor arquitectònic, habitable, equipat i adaptat en l’antiga fàbrica téxtil. Es transforma l’àmbit industrial de la colònia en un collage permeable, possibilitant nous usos, millorant la seva relació amb la resta de la colònia, i salvant-lo d’un abandó permanent.

Imatge del projecte
Maqueta general i vistes.
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Planta general
Diagrames de la proposta.
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Axonometria general
Estudi de la fàbrica.
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Planta general
Proposta per la nau.
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Secció
Espais i usos.
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Detall.
Treball de la materialitat.

Imatges
Interior de la nau.
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Detalls tipus.
Elements de la proposta.
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Detall Alçats
Treball de l'envolupant.
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NO.ÚS.LÍMITS. Acceptació de la degradació del conjunt industrial de Viladomiu Vell.
Sergi Ballester Doz / Anaïs Landeira Santacruz/ Marta Melendez Quintero

Viladomiu Vell és una colònia industrial situada a la comarca del Berguedà (Catalunya),
l’activitat de la qual va cessar l’any 1991. Rere el tancament, la fàbrica s’ha comprat i
venut en diverses ocasions i actualment porta a prop de 20 anys sense pràcticament
activitat, fet que suposa una pèrdua d’ingressos molt important als propietaris.
El punt de partida del projecte és l’estudi de les raons que han portat l’edifici al seu estat
de semi-abandonament i les diferents vies de transformació del mateix, que resulten,
totes elles, inviables econòmicament. Així doncs, es contempla l’abandonament com
una oportunitat de projecte i, per tant, de recuperació de l’espai natural que en el seu
dia es va perdre.
S’analitza com seria el col·lapse de l’estructura i la seva afectació a l’entorn natural i
com la flora i la fauna acabarien conquerint de nou el territori. Un cop realitzat l’estudi,
s’observa que el col·lapse natural seria un risc tant pel paisatge existent com pels veïns,
i és en aquest moment en el que el projecte comença a prendre forma.
Es realitzen una sèrie de petites actuacions amb l’objectiu de garantir la seguretat, la
visibilitat de la zona i la renaturalització. Així, s’enderroquen petites edificacions,
s’instal·len mesures actives com tirants i es construeix una pantalla que serveix com a
límit a la vegada que permet l’observació del recinte de manera segura. La pantalla es
dissenya amb discontinuïtats per permetre l’entrada dels animals més grans i recull
l’aigua de la pluja per dirigir-la cap els punts on ha de créixer la vegetació.
En definitiva, el projecte posa sobre la taula el debat de quan mor un edifici, quin és el
destí del patrimoni abandonat i com la renaturalització hauria de ser una opció
acceptada per sobre de la conservació d’un edifici pel senzill fet d’haver existit.

Imatge del projecte
Vista exterior.
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Context
Colònies tèxtils catalanes.
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Context
Viladomiu Vell.
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Fases del projecte
Degradació de Viladomiu Vell.
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Fases del projecte
Degradació de Viladomiu Vell.
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Seccions
Proposta formal.
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Recuperación del Patrimonio industrial a través de la madera. Viladomiu Vell.
Guillermo Ráfales / Miguel Raboso
La madera es un sector en auge en el entorno territorial del Bages y el Berguedà, proliferando empresas
de tratamiento de la madera y de construcción de elementos y mobiliario. Ante esta realidad el proyecto se propone recuperar gran parte de las naves en desuso de Viladomiu Vell introduciendo un nuevo
uso de escuela-taller de la madera. El proyecto podría contar con ayudas públicas y ser promovido por
el gremio de la madera de importancia en Cataluña. La operación se sitúa en la nave principal del conjunto industrial, de tres plantas y que ahora es de tres propietarios distintos.
Se propone la inserción de todo el programa en el volumen preexistente. La parte de los talleres supone un vaciado a toda altura de la mitad de esta nave. La otra mitad, conserva los forjados antiguos y
sirve para albergar las aulas, los talleres pequeños, los servicios. Se prevé que la operación suponga un
revulsivo para la zona, insuflándole actividad, que, por proximidad, puede regenerar el resto de los edificios así como el tejido residencial.

Imagen del proyecto
Vistas.

I

Recuperación del Patrimonio industrial a través de la madera. Viladomiu Vell.
Guillermo Ráfales / Miguel Raboso

Planta general
Localización del proyecto.
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Análisis.
Estudio de la nave existente i propuesta de programa.
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Plantas.
Distribución del programa.
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Secciones del proyecto.
Secciones generales y detalle constructivo.
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Cómo Colonizar una Fábrica
Pablo Lluch Morales / Miguel Suarez Torres

Las colonias del Llobregat disfrutaron de su máximo apogeo en la segunda mitad del siglo XIX.
Todas las colonias producían grandes beneficios y eran un valor seguro para cualquier empresario.
A finales del siglo XX, con el cierre de las industrias, las colonias dejaron de ser lucrativas por lo que
algunas cayeron en el abandono. La colonia de Viladomiu Vell posee una escasa actividad vecinal,
debido principalmente a la falta de servicios. Sin embargo, la colonia anexa goza de una gran vida
ya que su foco industrial no ha cesado. Debido a la escasa oferta de viviendas en esa zona y a una
comunicación entre las dos colonias idónea, el proyecto plantea la creación de nuevas viviendas en el
antiguo complejo industrial de Viladomiu Vell, respetando los valores patrimoniales e históricos de la
construcción, potenciando la actividad en la zona y fomentando la apertura de nuevos servicios que
puedan enriquecer la colonia.
El proyecto se plantea en dos fases: el acondicionamiento y demolición de las partes más dañadas
del complejo, y la construcción de viviendas mediante unas reglas parcelarias que rigen la ocupación
interior de la nave, administran el crecimiento de las parcelas según las necesidades de los usuarios y
establecen las circulaciones en cada elevación. Las parcelas tienen un precio muy económico debido al
valor del suelo de la fábrica por lo que se repercute directamente en el valor de venta de la vivienda de
esta manera. El proyecto nace con la voluntad de que cada planta esté albergada por una cooperativa
diferente para sumar fortalezas y generar relaciones comunitarias verticales.

Imagen del proyecto
Interior de la fábrica.
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Vista general
Planta y axonometría,

Imatge del projecte
Piscina a l'interior de la fàbrica.
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Estrategias de proyecto.
Catálogo de intervenciones tipo.
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Sección general.
Relación de espacios y programa.
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Modularidad
Detalle constructivo y disposición general
de los módulos
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Imágenes del proyecto
Vistas espacios intermedios.
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Cohabitatge. Cal Metre
Sergi Galindo / Alexandre Gonzalez / Miranda Macias

L’àmbit del màster es centra a una colònia industrial situada a les afores de Gironella,
anomenada Viladomiu Vell. Després de comentar amb l’ajuntament la nostra idea de
projecte ens van oferir canviar d’emplaçament ja que tenien en ment fer un projecte de
cohabitatge sobretot dedicat per a gent gran amb habitatge assistencial. El nou emplaçament es
Cal Metre, una colònia industrial molt més petita però més cèntrica, ja que està situada a ple centre
de Gironella, exactament al passeig de Cal Metre, el qual s’està reformant per fer passar la futura Via
Blava per allà. El projecte tracta d’analitzar les fàbriques existents per sobretot veure quines són les
preexistències que són necessàries mantenir, tant per les visuals del poble com per patrimoni. Vist això
es projecta un cohabitatge en la totalitat de la fàbrica. Un dels problemes més grossos analitzats és que
tenim una planta semisoterrada pràcticament en la seva totalitat, tenint únicament la façana oest lliure.
Això és el que ens va acabar de donar forma al projecte, creant un munt de patis i zones de circulació
inferior per a connectar tot l’edifici però a la vegada poder il·luminar i ventilar tots els habitatges.
Gràcies a aquesta actuació ens apareix un eix principal de circulació dins l’edifici, a la façana est creant
un passeig paral·lel al passeig de Cal Metre, amb zones enjardinades i d’estada per els habitants de
l’edifici. El target de l’edifici es centra en part a la gent gran, però no volem deixar de banda als demés
públics. S’ha disposat la planta soterrani, on la circulació i el tipus d’habitatge accessible ens permet
millor joc, per a poder allotjar aquesta gent gran. La nostra idea és que aquí vingui gent acabada
de jubilar i que aquest sigui el seu últim trasllat i pugui envellir-hi, per això l’edifici disposa de zones
sanitàries i bon accés per a ambulàncies. Les plantes superiors disposen d’habitatges dúplex i menys
accessibles i amb accés directe des de l’exterior. Tot cohabitatge ha de tenir unes zones comunes
mínimes per poder gestionar-se a si mateix, aquestes zones queden situades als extrems de l’edifici,
on la ventilació i la il·luminació és insuficient per poder-hi fer habitatge, que inclou les zones sanitàries,
una sala polivalent, una bugaderia i una zona de biblioteca pensada per a activitats més
silencioses, a part de tots els espais exteriors. A les façanes que mantenim hi introduïm un trasdossat
lleuger, per a mantenir l’essència de la fàbrica tal i com la coneixem actualment, deixant vistos en la
seva totalitat els murs de pedra i les obertures amb volta de mig punt. Tota la construcció nova es
realitza amb sistemes d’entramat de fusta lleuger, això ens permet fer la mínima actuació estructural,
que després de comprovar-ho, només hem de reforçar unes voltes a les que hi actuem per fer-hi xarxa
de sanejament pluvial i zona de graves. Totes les càrregues horitzontals descompensades per l’enderroc
de voltes completes queda compensat pels mateixos tirants existents de les mateixes.

Imatge del projecte
Entrada habitatge
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Plànol de situació
Cal Metre.
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Estratègia general.
Intervencions tipus.
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Cohabitatge. Cal Metre
Sergi Galindo / Alexandre Gonzalez / Miranda Macias

Seccions i plantes.
Plànols generals de la proposta.
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Cohabitatge. Cal Metre
Sergi Galindo / Alexandre Gonzalez / Miranda Macias

Habitatge.
Plantaes i seccions.
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Cohabitatge. Cal Metre
Sergi Galindo / Alexandre Gonzalez / Miranda Macias

Sistema constructiu.
Secció detall.
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Cooperativa de Viviendas para personas mayores. Reactivación de la colonia Viladomiu Vell a través de la cesión de uso en la fábrica.
Laura Hernández Gil / Gonzalo Martín Martínez / Jaime Paneque Carmona
En la colonia de Viladomiu Vell existe una grave carencia de servicios para una población envejecida
y en retroceso. La baja densidad de población genera un círculo vicioso en el que resulta difícil dotar
a la colonia de los servicios necesarios para tener una mínima independencia. Se propone introducir
un grupo de nuevos habitantes a través de la rehabilitación de una parte de la fábrica y su adecuación
como cooperativa de vivienda sénior. El modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso se está
extendiendo cada vez más y existen grupos conformados de personas buscando un lugar que se ajuste
a sus necesidades. En nuestro acercamiento a entidades dedicadas a la formación de estas cooperativas
(como Sostre Civic), pudimos establecer contacto con ellos y ver que existen grupos decididos a
establecerse en un lugar parecido a Viladomiu Vell.
El ámbito de intervención se acota en torno a la primera fase de la nave, las antiguas oficinas y la plaza
que se genera delante, uniéndose así al eje principal de la colonia. Se crea un punto de contacto entre
los tejidos industrial y residencial, y un punto de reunión para los vecinos mediante la rehabilitación de
las antiguas oficinas. La implantación también está marcada por el hecho de haber conocido al dueño
de esta división legal de la fábrica y saber su precio aproximado.
La intervención se realiza a través de una serie de núcleos equipados que albergan cocinas, baños y
almacenaje. Participan tanto de la vivienda como del espacio común y sirven a su vez de división entre
viviendas. El límite de la vivienda se retranquea de la fachada original, creando un espacio intermediogalería que permitirá ampliar la vivienda, generar un colchón térmico y un nuevo lugar de relación.
La cubierta existente se sustituye, se genera un patio central para ventilación e iluminación y se
introduce una nueva estructura metálica para definir los espacios comunes. Los materiales empleados
se reducen a bloque de hormigón, carpinterías correderas de aluminio, pladur y baldosa cerámica. Se
tiene siempre en cuenta la viabilidad económica del proyecto, fijando como presupuesto necesario
unos 125.000 € / unid. de vivienda.

Imagen del proyecto
Espacios intermedios
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Cooperativa de Viviendas para personas mayores. Reactivación de la colonia Viladomiu Vell a través de la cesión de uso en la fábrica.
Laura Hernández Gil / Gonzalo Martín Martínez / Jaime Paneque Carmona

Estrategia de proyecto
Implantación y vivienda tipo.
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Cooperativa de Viviendas para personas mayores. Reactivación de la colonia Viladomiu Vell a través de la cesión de uso en la fábrica.
Laura Hernández Gil / Gonzalo Martín Martínez / Jaime Paneque Carmona

Planos de la propuesta
Planta baja y espacio público y plantas de las viviendas.
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Cooperativa de Viviendas para personas mayores. Reactivación de la colonia Viladomiu Vell a través de la cesión de uso en la fábrica.
Laura Hernández Gil / Gonzalo Martín Martínez / Jaime Paneque Carmona

Sección del proyecto
Sistemas constructivos.
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Cooperativa de Viviendas para personas mayores. Reactivación de la colonia Viladomiu Vell a través de la cesión de uso en la fábrica.
Laura Hernández Gil / Gonzalo Martín Martínez / Jaime Paneque Carmona
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Cooperativa de Viviendas para personas mayores. Reactivación de la colonia Viladomiu Vell a través de la cesión de uso en la fábrica.
Laura Hernández Gil / Gonzalo Martín Martínez / Jaime Paneque Carmona

Maqueta
Fachada y núcleo de circulaciones.
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Comunitat 2. Un modelo económico y social.
Christian Anzules / Raul Becerra / Sergi Salvadó

Comunitat 2 aprofita els espais de propietat veïnal per generar una primera acció contra el creixent
despoblament que es dóna en l’actualitat. Observant la propietat del sòl a la colònia ens n’adonem
que totes les edificacions són de propietat privada a excepció de l’Associació de Veïns i l’Església, que
pertanyen als veïns. Aquests dos espais es troben en una situació privilegiada, ja que formen part de
la plaça de la colònia, es troben a l’entrada d’aquesta en el pas de la via blava i ocupen el front fluvial
mitjançant edificis emblemàtics en la història de Viladomiu.
L’objectiu de l’actuació s’encararà cap a dues vessants. La primera, enfortir el sentiment de pertinença
dels actuals habitants proporcionant un lloc de reunió i relació social i la segona, donar a conèixer
Viladomiu Vell a l’exterior, captant un possible interès a viure-hi. Per aconseguir-ho es planteja un
Centre Comunitari que s’adapti a les dues necessitats. El Centre Comunitari es planteja dins un marc
global com a cohesionador del front fluvial, aportant permeabilitat en tot el seu recorregut i col·locant
a mètode d’artefactes l’actuació que ho fa possible en els lloc idonis, permetent que la colònia
redescobreixi el canal. El Centre Comunitari doncs, acaba essent no un sol edifici sinó una seqüència
d’espais en el front fluvial: Parc-Associació de Veïns-Plaça-Església, alternant espais públics i comunitaris
i cosint-los entre ells amb la superposició del material dels artefactes.
L’associació de veïns, que albergarà una petita tenda/bar i una sala i cuina comunitàries de cara als
habitants de Viladomiu, s’acaba convertint en l’artífex d’aquest front fluvial, permetent el pas a través
seu i generant un mirador sobre el canal. L’ús de l’església es dedica a activitats tant de la colònia com a
activitats que atreguin a la gent de l’entorn com activitats museístiques, teatrals o classes de ioga entre
d’altres. Per tant, i mantenint l’ús d’església, s’ha d’adaptar en termes de confort i termes climàtics a
una funció i ocupació per la qual no estava dissenyada. D’aquests requeriments parteix l’artefacte de
l’església, un box in box que ens serveix per delimitar l’espai i volum a calefactar, donar confort i aportar
un nou caràcter al lloc. D’aquesta manera es retorna l’espai eclesiàstic a la comunitat i es domestica al
nivell d’una casa.
Amb aquesta actuació es pretén equipar Viladomiu Vell per al dia a dia i, a la vegada, explotar el
potencial innat de la colònia per a la captació de nous habitants.

Imatge del projecte.
Axonometria de l'esglesia.
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Comunitat 2. Un modelo económico y social.
Christian Anzules / Raul Becerra / Sergi Salvadó

Estratègies del projecte
Relació amb el context i intervenció.
Imatge del projecte
Piscina a l'interior de la fàbrica.
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Comunitat 2. Un modelo económico y social.
Christian Anzules / Raul Becerra / Sergi Salvadó

Planta general.
Plantes baixes i relació entre usos.
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Comunitat 2. Un modelo económico y social.
Christian Anzules / Raul Becerra / Sergi Salvadó

Secció.
Sala polivalent a l'esglesia.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

El proyecto se desarrolla en los bloques de viviendas de Viladomiu Vell, partiendo originalmente del bloque sureste, y extendiéndolo después a los dos bloques del noreste. Estas viviendas responden a otro
momento y otro contexto social que quedó ya atrás con el declive de las colonias textiles y sus fábricas,
quedando las realidades de estos entornos inevitablemente trastocadas, principalmente por la falta de
trabajo y su consecuente diáspora, quedando únicamente personas de avanzada edad.
El proyecto nace desde la idea de facilitar la habitabilidad a través de la accesibilidad, lo cual nos dará
pie a profundizar en todos los problemas que presentan las viviendas, llegando a una propuesta holística
que mejorará cada uno de los aspectos negativos que presentan. Así, tras el análisis del funcionamiento
de las viviendas, encontramos que son deficitarias en multitud de aspectos: La distribución, la ausencia de
luz natural, problemas térmicos, una fachada que no responde a su carácter urbano – en el caso del edificio piloto -, etc. En contraposición encontramos como virtud su estructura, basada en bóvedas catalanas
y pilares de fábrica, que será respetada en todo momento. El proyecto nace a partir de la accesibilidad,
lo que nos llevará directamente a una de las decisiones más importantes del proyecto: Invertir la vivien-

da, cambiando la galería de la fachada noroeste a la sureste en busca de una mejor orientación. Esto se
resuelve adosando un nuevo volumen en dicha fachada que llevará las comunicaciones horizontales y
verticales, reivindicando el carácter social de estos espacios de acceso, potenciando así el uso que tenía
originalmente en la fachada contraria. Este nuevo volumen será diseñado para mejorar cada uno de los
problemas que se han encontrado en la vivienda: El comfort, condiciones climáticas, ausencia de luz, distribución, etc, al mismo tiempo que creará nuevas capas que ofrecerán distintos espacios y restituirá todas las instalaciones para evitar perforar la estructura y facilitar las distribuciones, lo que llevará a situar los
baños en fachada. Por último, la nueva construcción será proyectada a base de elementos desmontables
y ligeros, debido a su carácter replicable, al ser desarrollado en una tipología que se repite en numerosas
colonias y en condiciones semejantes. En lo referente a la distribución, se buscan la máxima cantidad de
luz posible y la flexibilidad a través de un espacio polivalente que da al exterior. Finalmente, el proyecto
se extenderá a otros dos bloques de viviendas, experimentando con la misma solución pero adaptándose
a las nuevas condiciones que estos nos presentan.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

Estrategia constructiva
Catálogo de intervenciones.

Emplazamiento
Viviendas de la colonia.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

Planta general
Viviendas y espacio público.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

Sección general
Estrategia climática y relación de espacios.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

Planta Bloque
Viviendas y accesos.

Sistemas de abastecimiento
Esquema tipo.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

Sección transversal
Bloque de viviendas

Estructuras
Detalles constructivos y calculos.
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La piel que habito. Rehabilitación de edificios de Vivienda Colectiva en Viladomiu Vell.
Jaime Gutierrez / Itziar Molinero / Pablo Ucendo

Detalle vivienda
Unidad residencial.

Detalles constructivos.
Refuerzo existencia y trabajo con madera.
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Ser, estar i pertànyer
Genís Garcia Borràs / Miquel Luque López / Gemma Vilalta Vidosa

Com reactivar i regenerar una colònia industrial? com gestionem la migració de
població cap a urbs ruals més allunyades de l'extra-radi de la capital, Barcelona?
Aquest projecte pretén plasmar un cas d'estudi sobre com revitalitzar la Colònia de
Viladomiu Vell a partir d'intervencions detonants urbanes sostenibles i accions de
rehabilitació energètica dissenyades en el temps. Es dóna especial èmfasi en atorgar
valor a les existències d'aquesta colònia davant de la nova construcció i la comunitat
que hi viu. És per aquest motiu que el que es treballa correspon a una millora de la
qualitat i adequació dels habitatges plurifamiliars, a partir d'unes problemàtiques
reals analitzades prèviament, i a la millora de l'accessibilitat. S'ha tingut en compte,
sobretot també, els problemes econòmics dels usuaris que tenen dificultats per
pagar la millora del seu confort. Com a conseqüència, és un projecte de mínims on
l'objectiu rau en la mínima intervenció possible aconseguint un salt arquitectònic
important, a partir del treball en detall. És per aquest motiu, que redescobrim una de
les parts més importants de l'edifici, com és la volta ceràmica que modula la nostra
intervenció, on fins ara estava com una façana enguixada i parcialment cega. Obrim
aquesta façana a la segona fase del projecte que té a veure amb la intervenció sobre
l'espai públic. A partir de sessions i visites amb els veïns s'incorpora les aportacions
i els dubtes en el procés de disseny generant una metodologia de de prova-error
per adequar el projecte a les necessitats de les usuàries. Per aquest motiu es genera
una permeabilitat de l'habitatge de l'esfera més íntima privativa, passant a l'espai
comunitari, la rambla i l'espai públic.El projecte també contempla la reactivació
de l'espai urbà infrautilitzat per la comunitat i amb tinença pública, la plaça i la
Rambla. Aquests dos àmbits pateixen d'infiltracions per escorrentia i de problemes
d'estancament d'aigua de pluja. Per aquest motiu es planteja generar un sistema de
recollida d'aigua on tot l'espai públic esdevé un captador, utilitzant estratègies tipus
SUDS. D'aquesta manera s'aconsegueix generar un nou lloc de trobada reclamat
per la comunitat, un lloc de pas d'estar entre la nau fabril i el camí amb direcció
Viladomiu Nou, una relació local adequada entre colònies Industrial veïnes amb
sinergies latents.

Imatge del projecte.
Secció bloc d'habitatges i carrer.
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Ser, estar i pertànyer
Genís Garcia Borràs / Miquel Luque López / Gemma Vilalta Vidosa

Planta General
Relació d'espais.

Axonometria general.
Àmbit de la proposta.
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Ser, estar i pertànyer
Genís Garcia Borràs / Miquel Luque López / Gemma Vilalta Vidosa

Espai públic.
Planta general i proposta
espai públic.
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Ser, estar i pertànyer
Genís Garcia Borràs / Miquel Luque López / Gemma Vilalta Vidosa

Estudi condicions.
Patologies pre-existència i
condicions ambientals.
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Ser, estar i pertànyer
Genís Garcia Borràs / Miquel Luque López / Gemma Vilalta Vidosa

Habitatges
TIpologies.
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Fil conductor Gironella_
Marta Serra
Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la
memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
Carmen Martínez Terán / Natalia Uribe-Echevarria Tejada

En tierra de nadie. Renaturalización de la colonia desde la cocina.
Laura Gómez / Lola Goyanes.
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La nova porta a Viladomiu Vell.
Ferrán Cánovas Alonso / Jordi Izquierdo Masa.

Regeneración urbana de la colonia industrial de Viladomiu Vell a través del tratamiento y
gestión del agua.
Jorge Aguirrezabal / Álvaro Ruiz / Sáenz de Urturi

Espai Públic i Paisatge
Pàgina Z
Índex interactiu
Colonia Viladomiu Vell

Infraestructura i Paisatge. Recuperació del Carrilet a l'entorn del túnel de Viladomiu
Marc Ruiz i Carlos López Pérez
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.
Se acumulan las experiencias y los procesos vividos en las intervenciones en Gironella, en la colonia
textil de Viladomiu Vell, para intentar reactivarla de diversas formas posibles. Se trata de un conjunto
de actuaciones con el fin de englobar una transformación positiva en la zona. El proyecto reúne la
perspectiva creada para abrir unas puertas inexistentes hacia la colonia y el río Llobregat.
El objetivo de los primeros estudios es buscar las posibles conexiones entre los elementos existentes,
los ejes del tejido urbano y conocer la relación entre un lado de la orilla y la otra. En un lado se sitúa
el parque natural protegido por donde atraviesa la Vía Blava, y en el otro, se encuentra la colonia
industrial con sus diferentes usos. Buscamos dar continuidad a la futura Vía Blava adecuando los
espacios fluviales a su paso por la ribera del río Llobregat para el disfrute de los habitantes.
El proceso analiza problemáticas e intenta buscar oportunidades que puedan componer las dos orillas
del Llobregat. Partimos de la base que ya existe: el puente. Se estudia al detalle el estado actual del
puente y su estructura. El objetivo es entender cómo está el puente y sus dos extremos e intentar
generar soluciones apropiadas. Para empezar a diseñar, estaban muy claras algunas decisiones
previas: provocar el mínimo impacto en el entorno, utilizar sistemas prefabricados para simplificar la
construcción, crear una estructura muy ligera y que cada elemento funcionase estructuralmente.
El proyecto incluye una reflexión sobre las conexiones, los accesos, los vecinos y sus necesidades
cotidianas. Por ello, se considera fundamental la creación de un camino que atraviesa Viladomiu Vell,
un camino que responde no sólo a un mero paso, sino a una nueva forma de entender la colonia,
los huertos y el paisaje colindante. Este equilibrio nos presenta la biodiversidad como un método de
mejora de la calidad de los espacios.
Finalmente se plantea la creación de un puente nuevo en el extremo opuesto, para así dar fin a un
circuito que transcurre por toda el área. En este caso el puente unirá una zona industrial con la otra
orilla del río calificada como zona natural protegida. Nace de la necesidad de ‘cerrar’ un recorrido
circular que hoy en día no existe.

Imagen del proyecto
Espacio público, Pasarela.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Planta general del proyecto.
Espacio público.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Planos generales de la propuesta
Secciones.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Estudio de los cultivos
Temporada según especie.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Planta proposta
Proposta de cultius.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Detalles constructivos.
Soluciones tipo de la propuesta.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Sección detalle
Acceso a las hurtas.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Imagen del proyecto.
Vistas espacio público.
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Puertas a la colonia. Creación de nuevos accesos para la reactivación de Viladomiu Vell.
Elba Azpillaga Aldalur / Aitor Exposito Ibarmia / Xabier Sarasola Garmendia.

Detalle constructivo.
Propuesta de pavimentación y drenaje.

P
Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
Carmen Martínez Terán / Natalia Uribe-Echevarria Tejada
Nuestra inquietud por conocer la ‘Vida de Colonia’ nos lleva a la recuperación del ‘cul de sac’ de la
antigua colonia textil a través de la memoria para reencontrarnos con la historia del lugar. Se trata
de un trabajo paisajístico a la vez que de consolidación de un antiguo edificio en ruinas tratando de
encontrar la espontaneidad de nuevos espacios delimitados por vestigios de muros anteriores. El
matadero adquerirá una nueva identidad, pasará a ser el ‘Portal de Viladomiu Vell’ y por lo tanto un
nuevo punto de referencia a lo largo de la ribera del río Llobregat. Destacará la continuidad como
estrategia, tanto en el tiempo como en el espacio ya que evitaremos la discontinuidad peatonal entre
colonias, mejorará la conexión entre el paisaje y el tejido urbano, ocuparemos vacíos resultantes de
demoliciones y trabajaremos con gran diversidad material y vegetativa para difuminar antiguos límites
creando de esta forma, mayor libertad de movimiento. La demolición de edificaciones existentes nos
proporcionará algunos materiales como triturado de ladrillo para el diseño del nuevo pavimento. En
definitiva, trataremos un nuevo paisaje más vivo creado sobre el existente que tendrá una estructura
continua de acontecimientos que lo convertirán en memoria de quien lo experimente y en recuerdo de
quien lo ha conocido en una época anterior.

Imagen del proyecto
Vista exterior.

Plano de situación.
Colonia Viladomiu Vell.
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Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
Carmen Martínez Terán / Natalia Uribe-Echevarria Tejada

Estudio prexistencia
Antiguo matadero de Viladomiu Vell.
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Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
Carmen Martínez Terán / Natalia Uribe-Echevarria Tejada

Planos generales.
Secciones.

Planos generales.
Planta.

P

Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
Carmen Martínez Terán / Natalia Uribe-Echevarria Tejada

Planos propuesta
Conservación del matadero como edifici en ruinas.
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Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
Carmen Martínez Terán / Natalia Uribe-Echevarria Tejada

Detalles constructivos.
Refuerzo estructural.
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Recuperación del antiguo matadero de Viladomiu Vell. Proyecto de paisaje a través de la memoria y de consolidación de un edificio en ruinas.
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Detalles constructivos.
Refuerzo estructural.
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En tierra de nadie. Renaturalización de la colonia desde la cocina.
Laura Gómez / Lola Goyanes

La condición innata de vivir en planta baja refleja la necesidad de unir el entorno con la vivienda.
La naturaleza lucha por entrar y conquistar la urbe, al igual que el vecino desea ocupar el espacio
exterior con la vida de la casa. La apertura de puertas en muchas de las fachadas y la comunicación con
escaleras cuando el desnivel no permite una salida directa son las soluciones adoptadas para romper
esta barrera. De este modo la relación es directa e inevitable. La naturaleza encuentra su triunfo en la
domesticación y el habitante en la apropiación de una parte de ella.
Actualmente Viladomiu cuenta con una red no separativa. Todos sus bajantes pluviales se unen a la red
general ya sea por el interior de la vivienda como por su fachada. La estrategia adoptada para separar
las redes y a su vez aprovechar el agua de lluvia es la sustitución de parte de los bajantes. Estos son
cortados antes de entrar en el edificio o hundirse en la tierra para encontrar la canalización. En esas
zonas donde emerge el agua pluvial se generan jardines de lluvia que se alzan sobre una cama de
gravas. Esto permite que el terreno natural filtre de manera más eficaz. En estos jardines predominan
las gramíneas que con su altura aportan privacidad entre los vecinos.
Uno de los principales problemas ya comentados es la dureza de los pavimentos. Dónde antes
había verde, ahora lo ocupa una capa que siendo de piedra se aleja de la esencia de la colonia. Para
fortalecer el vinculoentre el habitante y aquello que lo rodea se opta por levantar el pavimento. Bajo
él se encuentra el terreno natural y su vegetación que, aunque ha estado cubierta durante años, sigue
buscando la luz solar y lucha para sobrevivir.
Una vez el vínculo entre interior y exterior ya está forjado es importante reforzarlo. El sistema de aguas
grises permite que todo aquello que pasa en la cocina, el corazón de la casa, sea reflejado en el exterior
y sus jardines. Las plataformas que prolongan la galeria se convierten en depósitos dónde cada vecino
almacena su agua de regadío. Esta acción es una manera automática de concienciar a los habitantes
sobre el uso del agua de consumo propio, puesto que va al jardín de su propiedad, es casi un vínculo
entre las tareas del hogar, la costumbre y la naturaleza.

Imagen del proyecto
Vegetación alrededor de los bajantes.
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Planta general
Renaturalización del espacio público.
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Planta ámbito.
Propuesta para la zona de viviendas.
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Esquema de la propuesta
Reaprovechamiento de residuos de la cocina.

Detalles Constructivos
Elementos de la propuesta.
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Sección constructiva e imagen resultante.
Funcionamiento del sistema.
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La nova porta a Viladomiu Vell.
Ferran Cánovas Alonso / Jordi Izquierdo Masa

El projecte se centra en una àrea topogràficament complexa a cavall de la falda de la conca del
Llobregat i l’explanada on se situen les naus industrials de la colònia de Viladomiu Vell. Aquesta àrea és
complexa perquè està conformada per diversos nivells i hi conflueixen diversos vials i camins. Al nivell
superior hi té el camí que enllaça amb la colònia veïna de Viladomiu Nou i un antic vial que uneix els
habitatges de la colònia amb la part posterior del complex industrial. A la part inferior s'hi situa l’accés
a les plantes baixes de les naus. Davant la perspectiva de millora del conjunt edificat, ja sigui per la seva
conversió en habitatges o bé per a la seva adequació com a espai productiu, el projecte vol resoldre
l’accessibilitat de tot aquest conjunt actuant en aquest punt concret.
Es proposa l’enderroc d’alguns volums i l’arranjament dels àmbits exteriors mitjançant la modificació
de la topografia, el tractament de talussos i la inserció d’escales i rampes. L’objectiu és que l’indret es
converteixi en un espai de centralitat quan aquest conjunt industrial estigui rehabilitat, un espai que
tant permeti l'esbarjo com la celebració d’actes culturals i festius.
Imatge del projecte
Espai públic.

Imatge del projecte
Espai camins.
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Planta general.
Espai públic projectat.
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Detall constructiu
Mur de contenció.
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Detall constructiu.
Passarel·la.
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Regeneración urbana de la colonia industrial de Viladomiu Vell a través del tratamiento y gestión del agua.
Jorge Aguirrezabal / Álvaro Ruiz / Sáenz de Urturi
El proyecto propone la regeneración del espacio público de la colonia de Viladomiu Vell a partir de
replantear el ciclo del agua. El 'agua' se entiende en un sentido amplio: comprende desde el algua
de lluvia, las aguas fecales, pero también el agua de riego y la sanitaria. A partir de una diagnosis y
levantamiento de las redes de los distintos circuitos, se advierte que las aguas pluviales, a pesar de
ser no contaminadas, se vierten a los conductos de aguas fecales. Y estos, debido a la ausencia de
depuradora, se vierten directamente al río. Igualmente, el riego de los huertos no profesionales que
ocupan linealmente la cuenca del Llobregat proviene de un canal que disminuirá substancialmente su
nivel en el futuro debido a que es necesario devolver el caudal ecológico al río.
Con esta diagnosis de patologías asociadas al agua, el proyecto prevé separar las aguas pluviales de
las fecales. En cuanto a las pluviales, un circuito de canales al aire libre conduce el agua a la parte baja
de la colonia almacenándola para el riego. En cuanto a las fecales, la idea es cambiar algunos tramos de
la red para resituarlas en terrenos baldíos de los alrededores de las naves en desuso para que, mediante
fitodepuración, acaben mezclándose con las aguas pluviales y juntas se conviertan en aguas válidas
para el riego. La intervención es un pretexto para reordenar el espacio público, añadirle calidades y
mejorar sus prestaciones.

Imagen del proyecto
Calle proyectada.
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Planos generales y vistas.
Propuesta de espacio público.
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Sistema de tratamiento del agua.
Plano general y detalle de funcionamiento.
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Secciones detalladas.
Funcionamiento del tanque y calle.
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Sistema de tratamiento del agua.
Humedal de tipo sub-superficial.
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Infraestructura i Paisatge. Recuperació del Carrilet a l'entorn del túnel de Viladomiu
Marc Ruiz i Carlos López Pérez

A la comarca del Berguedà es produeixen un seguit de condicions que doten que doten el territori
d’un alt valor paisatgístic i patrimonial. Els entorns naturals, les antigues colònies industrials
-que acompanyen al riu Llobregat- i un seguit d’infraestructures en desús generen grans reptes i
oportunitats.
Una d’aquestes infraestructures és l’antic carrilet (Ferrocarril Econòmic Manresa-Berga) que,
paral·lelament al riu Llobregat, relligava totes les colònies i que al 1973 va quedar en desús. Amb el pas
del temps, aquesta traça s’ha anat integrant al paisatge de la comarca. El projecte parteix de la base de
generar sobre aquest eix una nova via verda i, aquesta, ha d'esdevenir un recorregut per conèixer la
història, el patrimoni i el paisatge de la conca del Llobregat.
Entre la colònia de Viladomiu Nou i Viladomiu Vell, al terme municipal de Gironella, degut a la
complexitat del terreny, trobem dos dels elements més simbòlics d’aquesta infraestructura: el pont de
la riera de Clarà que vola per sobre de la vall i el túnel del carrilet que travessa el gran salt topogràfic
que hi ha entre les dues colònies.
El nostre projecte planteja la recuperació d’aquests elements, generant nous espais habitables,
integrats al paisatge i que complementin les virtuts de les preexistències, amb un fort llenguatge propi.
Tot això amb l’estratègia de revertir aquests esforços en una millor connexió entre les dues colònies
reduint al mínim l’impacte al territori.

Imatge del projecte
Sortida del túnel.
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Imatge del projecte
Piscina a l'interior de la fàbrica.
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Annex de Fotografies.
Colònia de Viladomiu Vell i sessió de debat participat.
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