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POSTOCUPACIÓ DE LES COLÒNIES INDUSTRIALS A CATALUNYA. Es tracta d’un curs de Projectes 
basat en la intervenció sobre el patrimoni construït. Es pretén especular sobre les noves formes 
de pensar i projectar la reocupació de l’entorn construït quan les condicions han canviat i se n’ha 
perdut el sentit inicial. ////////////// En concret, es reflexiona sobre el present i el futur de les 
colònies industrials del segle XIX, més d’un segle i mig després que s’establissin per tot el territori 
fluvial català. Aquestes implantacions van suposar una revolució en el context econòmic, 
tecnològic, social, cultural, polític, urbà i arquitectònic. Però quin sentit tenen actualment? Com 
s’adapten les formes de viure i treballar actuals en unes edificacions obsoletes però amb qualitats 
espacials intemporals? Quina opció triem: rehabilitar o construir de nou? ////////////// Es 
persegueix una reflexió arquitectònica propositiva sobre les noves formes de vida 
contemporànies, el sentit de l’espai col·lectiu –plantes baixes, carrers i places– i la redefinició dels 
equipaments públics. ////////////// Els projectes partiran d’aquestes qüestions programàtiques i 
d’entorn per resoldre-les amb instruments, mètodes i tècniques propis de l’arquitectura, a través 
de sistemes tecnològics contemporanis que responguin a estratègies modulars i espais 
multifuncionals. ////////////// No interessa l’arquitectura d’edificis aïllats per si mateixa, sinó la 
trobada entre els elements existents i els elements nous, per tal de generar una nova realitat en 
la qual convisquin i cohabitin sistemes espacials, constructius i socials que promoguin tant la vida 
individual com la col·lectiva, tant la dimensió pública com la privada. Es fomentaran així les 
operacions arquitectòniques segons conceptes i estratègies com ara l’ocupació, la superposició, la 
infiltració o la delimitació, i sempre des del coneixement precís de la realitat i les tècniques 
constructives i organitzatives que en fan possible la transformació. ////////////// Es fomentarà el 
treball cooperatiu de l’estudiantat amb propostes conjuntes o complementàries i la construcció 
de maquetes i material col·lectiu.  
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ORGANITZACIÓ 
Responsable de l’assignatura: Félix Solaguren-Beascoa de Corral, catedràtic 
Coordinació: Berta Bardí i Milà, lectora Serra Húnter 
Professorat: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau Gili, Carles 
Vinardell  
Becari: Lluís García Cortés 
 

Luis Alegre   (A-51) 
Toni Barceló   (A-52) 
Berta Bardí i Milà  (A-53) 
Cristóbal Fernández  (A-54) 
Carles Vinardell   (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) (A-56) 

El nombre d’estudiants matriculats és de 110, aproximadament, amb una proporció de 18 
estudiants per taller. 
Aquest quadrimestre es treballarà en parella a l’inici, fins al primer lliurament. Durant el curs, 
però, s’establiran paral·lelismes entre els projectes de la parella inicial i es fomentarà el treball 
col·lectiu. El lliurament final serà individual. 
 

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 
Projectes V i VI es dediquen als edificis i espais públics a partir de les relacions que 
s’estableixen amb el lloc, la tècnica i el programa, amb una definició constructiva, estructural i 
energètica. Normalment, el lloc on s’ha de projectar és Barcelona, o l’àrea metropolitana, com 
a mínim un dels dos quadrimestres. Les temàtiques treballades van de la reutilització o la 
intervenció sobre el patrimoni construït a estructures de grans llums, sistemes modulars i 
construcció prefabricada o industrialitzada. Si un quadrimestre s’intervé sobre el patrimoni, 
l’altre es fa una obra nova que atengui una sèrie de requeriments. 
A partir d’aquest enunciat general, es pretén fer una aposta per una reprogramació en relació 
amb l’entorn i el perfil de l’usuari, per una intervenció sobre el patrimoni construït i per una 
recerca sobre nous reptes de la professió. Així mateix, es vol potenciar la capacitat creativa, 
comunicativa i col·laborativa de l’estudiantat, incentivant el treball en grup i col·lectiu, 
aspectes que estan lligats a les noves formes del treball relacionat amb l’arquitectura, amb 
estructures laborals deslocalitzades, treball interdisciplinari i encàrrecs molt oberts a processos 
participatius. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL QUADRIMESTRE 
El primer quadrimestre es treballarà sobre el patrimoni construït, fent-ne un re-ús, re-
programant-lo i re-habitant-lo. Entenem que l’arquitectura ha de permetre reciclar-se i 
adaptar-se al pas del temps. Com ha afirmat Rafael Moneo: interessa més la “vida dels edificis” 
que el “projecte congelat en el temps, amb els seus atributs formals intactes”. 
Com s’actua sobre el patrimoni protegit? Quins són els mecanismes projectuals, constructius, 
socials i programàtics? Davant la possibilitat de l’enderroc d’un edifici existent amb valor 
arquitectònic –ja sigui històric o espacial, etc.–, es proposa mantenir-lo i adaptar-lo a les 
necessitats ambientals, energètiques, programàtiques i socials actuals. 
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1. ESTRATÈGIES PER CONSTUIR SOBRE EL PATRIMONI CONSTRUÏT 
 

El curs pretén ser un catalitzador i un observatori dels nous reptes que afegeix la globalització 
de l’arquitectura contemporània en la conservació i intervenció del patrimoni construït, ja 
tingui aquest un valor històric o cultural, o simplement espacial, social o mediambiental. 
D’aquesta manera, el focus d’atenció no només se centra en els béns arquitectònics d’interès 
patrimonial, sinó en l’arquitectura i els espais urbans existents, i en ocasions anònims i 
quotidians, sobre els quals cada cop més caldrà actuar des de l’arquitectura. En aquest sentit, 
no es pretén realitzar una incursió didàctica sobre temes de rehabilitació o reconstrucció, sinó 
sobre tècniques i estratègies per intervenir, reutilitzar i transformar el patrimoni construït i 
preexistent. Com ha afirmat el professor Carles Martí Arís, la transformació pot ser entesa com 
una activitat intel·lectual en la qual treballem amb la memòria de l’arquitectura a través del 
projecte. De fet, la pràctica de l’arquitectura s’ha basat en la intervenció física sobre els edificis 
existents i en la transformació d’obres precedents. En la cultura tradicional el més freqüent no 
era la tabula rasa, sinó l’assumpció d’uns condicionants derivats dels estats precedents, que 
s’havien d’adaptar i manipular. 

En aquest marc, centrarem l’atenció sobre un tipus de patrimoni construït característic dels 
processos d’industrialització i modernització de les societats a partir del segle XIX: 
l’arquitectura de la fàbrica, concretament les colònies tèxtils i els seus valors intemporals, al 
marge de la utilitat de les instal·lacions en el seu moment. Moltes són les característiques que 
conflueixen en aquests tipus d’edificis: la contundència volumètrica lligada a la traducció literal 
de les necessitats funcionals, tècniques i productives; els ritmes il·limitats d’elements tant 
figuratius (forats, motius de façana, etc.) com estructurals, i, en general, el caràcter anònim de 
les formes. De la mateixa manera podríem assenyalar que en aquests tipus de construccions, ja 
siguin colònies o fàbriques, urbanes o periurbanes, és difícil trobar-hi gradacions subtils de 
recorreguts, composicions intencionades d’espais oberts o atmosferes interiors que convidin al 
confort o la càlida acollida. Es tracta d’un tipus de patrimoni molt determinat per la lògica del 
treball col·lectiu i la producció en sèrie. 

Tanmateix, en aquests tipus de construccions, paradoxalment, l’atenció exclusiva a qüestions 
funcionals i tècniques acaben assolint interessants aportacions en aspectes essencials de 
l’arquitectura, com ara la llum –zenital i lateral–, els espais de grans dimensions sense suports 
intermedis o la caracterització dels interiors per ritmes infinits d’elements estructurals com ara 
pòrtics i encavallades. El caràcter universal i anònim de les seves formes i espais 
transcendeixen, doncs, el món fabril i són precisament aquests trets els que fan que puguin 
acollir nous usos i rols en l’espai públic. Aquesta és una lliçó que ens fa reflexionar en 
l’actualitat sobre la conveniència o no d’arquitectures molt vinculades a programes molt 
específics, que sovint queden obsolets ràpidament, sense que sigui possible transformar-los 
per l’estricta relació entre forma i programa.  

Finalment, cal dir que, en termes generals, la transformació d’una situació existent no suposa 
una restricció o limitació, sinó un estímul. Alhora, treballar sobre les dades d’una realitat 
anterior que requereix una interpretació per part nostra perquè pugui continuar sent habitada 
suposa una lliçó i un aprenentatge fonamental, tot just quan estem sortim d’un període de la 
cultura arquitectònica basada en l’excepcionalitat, en la novetat i en la individualitat. 
Didàcticament, suposa un repte per a qualsevol comunitat docent l’acceptació que el col·lectiu 
d’arquitectes no som més que un esglaó més en una sèrie històrica de professionals de la 
construcció que han creat i conservat el medi físic i ambiental que habitem.  
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2. LES COLÒNIES INDUSTRIALS CATALANES 
 

Des que es van implantar a mitjan segle XIX, les colònies industrials de Catalunya van suposar 
una revolució industrial i social. La gran majoria es van situar en zones rurals i van formar un 
nou nucli a partir de la fàbrica. En la segona meitat del segle XIX es van aixecar 72 colònies 
industrials, concentrades al voltant dels grans rius de Catalunya, especialment el Ter i el 
Llobregat, i dels seus afluents més cabalosos. Les colònies es van desenvolupar en moltes 
zones d’Europa occidental des de mitjan segle XIX, però a Catalunya destaquen per l’elevat 
nombre de colònies que es van construir. El que buscaven aquestes ubicacions al costat del riu 
era aprofitar l’energia hidràulica necessària per moure els telers en uns terrenys barats. 

En concret, la colònia tèxtil és de les més característiques del patrimoni industrial català. Les 
colònies són assimilables a petits pobles equipats amb els serveis bàsics per mantenir 
autònomament una població dedicada de ple a la fàbrica. Aquest element dona identitat 
pròpia al procés d’industrialització que va viure Catalunya. L’interès per les colònies industrials, 
i per les tèxtils en concret, ha atret l’interès d’estudiosos, que n’expliquen extensament la 
lògica històrica, social i econòmica, i que en mostren amb detall l’evolució, des de l’inici de 
l’activitat fabril, seguint el seu desenvolupament, fins a la seva consolidació i decadència 
posterior.  

Del gairebé centenar de colònies tèxtils que existeixen a Catalunya, no n’hi ha dues 
d’idèntiques. En el present, la majoria són encara pobles vius que han evolucionat al llarg de 
més de cent anys de vida, com la resta de pobles i ciutats. No són el mateix les colònies inicials 
que les de finals del segle XIX, com tampoc s’assemblen les de l’etapa republicana, les de la 
guerra civil o les de la postguerra a la colònia actual, que viu immersa en una profunda crisi 
però que lluita per trobar el seu lloc en el segle XXI. El que fa remarcable la colònia tèxtil 
catalana no només és la qualitat arquitectònica i urbanística, ni que presenti un funcionament 
força diferent de la colònia obrera d’altres indrets d’Europa, sinó la seva abundància, densitat i 
homogeneïtat formal. Aquests trets fan de les colònies tèxtils catalanes un fenomen singular 
que caracteritza el paisatge de les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Ripollès i el 
Baix Llobregat.   
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3. LA COLÒNIA GÜELL A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: antecedents 
 

La Colònia Güell es va començar a formar el 1890, per iniciativa de l’empresari Eusebi Güell, a 
la seva finca Can Soler de la Torre, situada en el terme municipal de Santa Coloma de Cervelló. 
Allà va traslladar la indústria tèxtil que tenia a Barcelona, al barri de Sants. L’interès d’allunyar-
se dels conflictes socials que es vivien a la ciutat va provocar que la nova indústria es plantegés 
establir com una colònia industrial, amb les cases dels obrers al costat de la fàbrica, integrades 
en la mateixa propietat, formant un nucli urbà amb personalitat pròpia i amb una vida social i 
econòmica tutelada per l’empresa. 

A diferència de la gran majoria de colònies industrials de Catalunya, Eusebi Güell va procurar 
millores socials per als treballadors i hi va aplicar la seva condició de mecenes de la cultura. Per 
això, va dotar la Colònia Güell d’equipaments culturals i religiosos i va incorporar el corrent 
modernista a les noves construccions, per la qual cosa va encarregar projectes a diversos 
arquitectes. El cas més singular és l’encàrrec de la construcció de l’església a Antoni Gaudí, que 
va quedar inacabada. Els mestres d’obra van deixar també la seva empremta en molts edificis, 
cosa especialment visible en la varietat de cornises i detalls de les façanes. 

Les colònies industrials estaven concebudes com una organització socioeconòmica que tenia 
com a finalitat primera la producció industrial. La feina a la fàbrica ocupava la major part del 
temps dels habitants de la colònia, cosa que garantia rebre un salari regular en uns moments 
de precarietat econòmica. Tot i així, amb els anys, el moviment sindical i les reivindicacions 
obreres també van arribar a la colònia. Amb l’inici de la guerra civil, el 1936, la fàbrica es va 
col·lectivitzar i va passar a ser gestionada pels treballadors. En acabar la guerra, el 1939, va 
tornar a mans de la família Güell, la qual el 1945 la va vendre a la família Bertrand i Serra.  
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4. LA COLÒNIA GÜELL A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: actualitat 
 

Fins a la dècada de 1960, la Colònia va mantenir la producció industrial i la personalitat del 
nucli urbà, ben diferenciat del poble de Santa Coloma de Cervelló, que va créixer fins a superar 
quant a població la Colònia. La fàbrica va tancar el 1973 a causa de la crisi del sector tèxtil, que 
va coincidir amb la crisi mundial del petroli. Aquest fet va produir un fort impacte social a la 
Colònia. Els anys posteriors, la propietat es va anar venent: la fàbrica en fraccions a empreses 
diverses, les cases als seus habitants i els equipaments i terrenys de l’entorn a institucions 
públiques. 

El 1990 el conjunt de la Colònia Güell va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la 
classificació de conjunt històric, i es va establir la protecció dels edificis més rellevants i de les 
característiques generals d’edificació. Els anys de canvi de segle, del XX al XXI, va començar la 
rehabilitació dels edificis de la fàbrica, l’església, l’antiga cooperativa de consum i la plaça Joan 
Güell, així com la millora de les pinedes de l’entorn i del camí Gaudí. L’any 2002, coincidint 
amb l’any internacional de Gaudí, es va construir el nou aparcament per als visitants i es va 
implantar el servei de visites al conjunt de la Colònia. 

Des dels seus orígens, el recinte industrial es va constituir com un recinte tancat i separat de la 
part residencial, social i cultural de la Colònia. Cada edifici del conjunt es destinava a una de les 
fases del procés de tractament del cotó: l’edifici de filatures, els telers, el tint, l’assecador, el 
tallador, l’edifici per a la màquina d’aprest, el taller de fusteria i la serralleria. Hi havia també 
els edificis administratius i el consultori mèdic. L’edifici de filatura era el principal i seguia el 
model arquitectònic de Manchester, a base de maó vist i grans finestrals. Els principals edificis 
del recinte van ser rehabilitats entre l’any 2001 i 2004 per Òscar Tusquets Blanca.  
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5. LA COLÒNIA GÜELL A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: recinte industrial 

 

 

 

 

 
  

Edifici a: antigues filatures 
(1890) 
Edifici b: tint vell, calderes 
velles, tint nou (1890) 
Edifici c: assecador, central 
d’energia i raspalls (1890) 
Edifici d: tallador i magatzem 
(1896) 
Edifici e: assecador (1927) 
Edifici f: dipòsit d’aigua i 
magatzem 
Edifici g: perxes 
Edifici h: tallers de fusteria i 
serralleria 
Edifici j: assecador, magatzem 
de bales, burra (1908) 
Edifici k: magatzems 
Edifici l: porta d’accés 
Edifici m: oficines i consultori 
(1894) 
Edifici n: telers (1893-1916) 
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REPTE 
INTERVENCIÓ SOBRE EL PATRIMONI A LA COLÒNIA GÜELL_1q 
 

Es tracta d’un curs d’intervenció, conservació i transformació del patrimoni construït, en 
aquest cas industrial. Per tant, l’objectiu no és rehabilitar, ni restaurar. L’exercici consisteix en 
la intervenció i transformació d’un edifici del recinte industrial, un cop analitzats el conjunt i la 
seva relació amb l’entorn, format per la resta de la colònia, Santa Coloma de Cervelló, el 
paisatge agrari i les infraestructures.  

Cada estudiant haurà d’escollir entre les tres opcions d’ubicació i programa que es detallen en 
l’apartat següent. En tots tres casos, els projectes no només han de treballar amb les peces 
edificades (l’espai ple), sinó també amb tot l’espai circumdant (l’espai buit). S’ha de tenir en 
compte l’accessibilitat amb transport públic i privat; les qualitats i dimensions dels espais 
exteriors adjacents, existents o de nova creació; la relació física i visual del recinte amb el 
paisatge proper; etc. 

Els projectes, tant de l’espai ple com de l’espai buit, poden ser permanents o efímers i, en tot 
cas, han de posar en valor els elements preexistents. Seran qüestions generals del curs les 
estratègies d’intervenció (addició, sostracció, juxtaposició, desconstrucció, inserció, etc.), així 
com la reflexió sobre el paper actual del patrimoni arquitectònic, en concret els recintes 
industrials, i les noves formes de treball i producció. 
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PROGRAMA D’USOS EN RELACIÓ AMB L’EDIFICI 
 
OPCIÓ 1_Edifici a: antigues filatures (1890) 
Ampliació de l’edifici, de configuració volumètrica lliure, damunt d’una planta baixa existent de 
39 x 49,05 m. PB + 4. Programa proposat: tallers i oficines de lloguer. 

Planta baixa: un mínim de 20 mòduls de taller amb accés directe des del carrer, 
d’aproximadament 60 m2 útils cadascun, agregables entre si. Espai vestibular d’accés a les 
oficines de lloguer de les plantes pis, amb consergeria. 2 ascensors adaptats, a més de les 
escales necessàries. Sala de cursos i presentacions per a 60 persones + sales tècniques 
(controls de llum, so i traducció). Sales tècniques generals: ET (estació transformadora) amb 
accés directe des de carrer (20 m2), sala de bombes geotèrmiques (30 m2) + sales de 
comptadors d’electricitat (6 m2) i comptadors d’aigua (6 m2). 

Plantes pis: oficines de lloguer, d’entre 110 i 600 m2, amb un mínim de 100 despatxos i sales de 
reunió tancades de 20/25 m2 totals, amb una superfície útil total de 4.400 m2 (+/- 10 %) i un 
nombre total mínim de 220 llocs de treball. Cada oficina de més de 200 m2 haurà de disposar 
d’una sala de ventilació de 10 m2. Cada planta d’oficines haurà de disposar de dos serveis 
sanitaris adaptats (inodor + rentamans) vinculats als espais comuns en cada nivell. Cal 
preveure passos verticals registrables d’instal·lacions i comunicacions, vinculats als passadissos 
de distribució i connectats amb les sales tècniques de l’edifici. 

 
OPCIÓ 2_Edifici j: assecador, magatzem de bales, burra (1908) 
Edifici aïllat de 17,4 x 47,2 m en planta. PB + 2. Programa proposat: tallers + coworking. 

Com a diferents opcions possibles, es podrien considerar la reparació de la façana, l’eliminació 
dels afegitons perimetrals realitzats al llarg del temps i/o el buidat de l’edifici amb la proposta 
d’una nova estructura de forjats i coberta. 

Planta baixa: un mínim de 12 mòduls de taller amb accés directe des del carrer 
d’aproximadament 45 m2 útils cadascun, agregables entre si. Espai vestibular d’accés al 
coworking de les plantes pis, amb consergeria. 1 ascensor adaptat + les escales necessàries. 
Sala de cursos i presentacions per a 35 persones + sales tècniques (controls de llum, so i 
traducció). Sala d’instal·lacions de geotèrmia (20 m2) + ventilació (10 m2) + comptadors 
d’electricitat (6 m2) i comptadors d’aigua (6 m2). 

Plantes pis: coworking de 1.200 m2 (+/- 10 %), amb 60 llocs de treball fixos (dels quals, 15/20 
en despatxos tancats) + 1 sala de reunions per a 6 persones + 1 sala que es pugui convertir en 
dues de més petites per a 12 persones. Dos serveis sanitaris adaptats en cada nivell (inodor + 
rentamans). 

 
OPCIÓ 3_Un altre edifici del recinte fabril 
Es pot triar una edificació per intervenir-hi, segons el que justifiqui l’anàlisi del recinte. El 
programa pot ser similar als altres dos exemples proposats, és a dir, un programa d’oficines, 
treball corporatiu, producció artística, gestió cultural, etc. També caldrà justificar 
convenientment l’elecció del programa. 
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PLANIFICACIÓ I CALENDARI (estudiantat) 
INTERVENCIÓ SOBRE EL PATRIMONI A LA COLÒNIA GÜELL_1q 
 

SETEMBRE 2019 
s1 Dilluns  9 Presentació curs + conferència Belén Onecha (sala graus) 

Dimecres 11 ///Festiu/// 
s2 Dilluns  16 Visita conjunta a la Colònia Güell 

Dimecres 18 Taller 
S3 Dilluns  23 Taller 

Dimecres 25 Taller 
S4 Dilluns  30 Lliurament 1 [obligatori]: sessió conjunta passadís + taller 
OCTUBRE 2019 
 Dimecres 2 Lliurament 1: taller 
s5 Dilluns  7 Taller 
 Dimecres 9 Conferència Juan Carlos Arnuncio (sala graus) + taller 
s6 Dilluns  14 Taller 
 Dimecres 16 Taller 
s7 Dilluns  21 Taller 
 Dimecres 23 Taller 
s8 Dilluns  28 Lliurament 2 [avaluable]: sessió conjunta passadís + taller 
 Dimecres 30 Lliurament 2: taller 
NOVEMBRE 2019 
s9 Dilluns  4 Taller 
 Dimecres 6 Conferència Roger Such (C-B1) + taller 
s10 Dilluns  11 Taller 
 Dimecres 13 Taller 
s11 Dilluns  18 Taller 
 Dimecres 20 Taller 
s12 Dilluns  25 Taller 

Dimecres 27 Taller 
DESEMBRE 2019 
s13 Dilluns  2 Lliurament 3 [obligatori]: sessió conjunta passadís + taller 
 Dimecres 4 Lliurament 3: sessió conjunta (sala graus) + taller 
s14 Dilluns  9 Taller 
 Dimecres 11 Taller 
s15 Dilluns  16 Taller 
 Dimecres 18 Taller 
GENER 2020 
s16 Dimecres 8 Lliurament 4 [avaluable]: taller //ampliació horari// 

Dimecres 22 Notes avaluació continuada, Atenea 
Dimecres 29 Lliurament final + exposició //ampliació horari// 

FEBRER 2020 
Dilluns  3 Publicació qualificacions, Atenea/Prisma 
Dimecres 5 Revisió qualificacions (s’avisa per correu electrònic)  
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LLIURAMENTS 
 

S’haurà d’entregar el material tant en paper com en format digital mitjançant Atenea. Les 
condicions del lliurament s’especificaran detalladament en cada etapa, seguint una sèrie de 
criteris generals. 
 
Físicament en paper: el material s’haurà de lliurar durant la sessió de taller. En el primer 
lliurament s’haurà de fer en parella. En el segon, caldrà dipositar les làmines dins d’una carpeta 
DIN A2 (DIN A1 de cartomat doblegat per la meitat) amb el nom i el grup. 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: s’haurà de penjar un únic arxiu en format pdf amb totes les 
làmines, normalment DIN A2. A més, segons les condicions de lliurament, caldrà penjar els 
documents demanats segons les extensions. En cada lliurament s’especificarà les condicions 
concretes en què s’ha d’entregar. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius amb retard.  
Noms dels arxius: E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom làmines 

 
Condicions generals de cada un dels lliuraments 
En cadascun dels lliuraments hi haurà un objectiu principal que posarà una atenció especial en 
un únic document o tipus de representació. S’haurà de treballar en format DIN A2 i s’haurà de 
fer èmfasi en la làmina resum, en sentit vertical, que ha de servir per presentar el projecte. 
També s’haurà d’anar treballant en un dossier DIN A5 amb els dibuixos representatius de cada 
etapa del projecte, que servirà per explicar l’evolució. S’hauran d’unificar els formats i 
caràtules DIN A2 amb el logo del curs. 
 
Lliurament 1 Equip: parella 

Contingut principal: maqueta conceptual (anàlisi de l’entorn, proposta) 
Format: 1 DIN A2 en vertical amb fotos de la maqueta en paper i per Atenea 
pdf  
 

Lliurament 2 Equip: individual (en relació amb la parella), lliurament de carpeta 
Contingut principal: axonometria estructural, constructiva i programàtica 
(amb nuclis d’escales, ascensors i serveis, recorreguts i programa) 
Format: làmines DIN A2 amb una primera de resum (en paper i Atenea) 
 

Lliurament 3 Equip: individual (en relació amb la parella) 
Contingut principal: detall de façana, relació part nova/vella (seccions en 
vertical i horitzontal, porció de façana, vistes i maqueta) 
Format: làmines DIN A2 amb una primera de resum (en paper i Atenea) 
 

Lliurament 4 Equip: individual (en relació amb la parella) 
  Contingut principal: projecte arquitectònic complet 

Format: làmines DIN A2 amb una primera de resum (en paper i Atenea) + 
dossier DIN A5 d’evolució del projecte 

  



Projectes V tarda,   2019-2020 |  programa docent  

12 
 

LLIURAMENT 1 
Dilluns 30 SETEMBRE 2019 (setmana 4) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material tant en paper com en format digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. 

Físicament en paper: cal lliurar una làmina DIN A2 durant la sessió de taller. [En el segon 
lliurament, caldrà dipositar les làmines dins d’una carpeta DIN A2 (DIN A1 de cartomat 
doblegat per la meitat) amb la caràtula facilitada amb el nom i el grup de professorat] 

Digitalment a la tasca d’Atenea: un dels membres de la parella haurà de penjar un únic arxiu 
en format pdf amb la làmina DIN A2. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar-hi arxius amb retard. 
Nom de l’arxiu: E01-GrupXX_Cognom-Cognom_làmina 
Codi: Luis Alegre  LA (A-51) 

Toni Barceló  TB (A-52) 
Berta Bardí  BB (A-53) 
Cristóbal Fernández CF (A-54) 
Carles Vinardell  CV (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) GG (A-56) 

 

Condicions lliurament: 

Equip: parella  
Format: 1 DIN A2 en vertical en paper i per Atenea pdf (1 únic lliurament d’un dels membres). 
Cal col·locar un lema en la part superior i la caràtula del curs a la part inferior. 
Contingut: mostrar 4 aspectes principals a través de plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, 
perspectives, axonometries i maqueta conceptual (física o virtual). 

1. Anàlisi de l’entorn 
2. Estratègia projectual d’intervenció 
3. Referències treballades 
4. Intuïció edifici/programa (3 opcions) 
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LLIURAMENT 2 
Dilluns 28 OCTUBRE 2019 (setmana 8) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material tant en paper com en format digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. L’exercici serà avaluat per part del professorat i de 
l’estudiantat a través d’una autoavaluació amb un codi alfabètic (A, B, C i D). 

Físicament en paper: cal lliurar la làmina DIN A1 doblegada per la meitat durant la sessió de 
taller dins una carpeta DIN A2 (DIN A1 de cartomat doblegat per la meitat) amb la caràtula 
facilitada a Atenea amb el nom i el grup de professorat (anomenada “Caràtula CARPETA”). 

Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un 
amb la làmina DIN A1 i l’altre amb la rúbrica d’avaluació omplerta. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar arxius amb retard.  
Nom de l’arxiu amb la làmina: E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina 
Nom de l’arxiu amb la rúbrica: E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica 
Codi: Luis Alegre  LA (A-51) 

Toni Barceló  TB (A-52) 
Berta Bardí  BB (A-53) 
Cristóbal Fernández CF (A-54) 
Carles Vinardell  CV (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) GG (A-56) 

 

Condicions lliurament: 

Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: làmina DIN A1 en vertical en paper i per Atenea pdf. Aquesta làmina contindrà tota la 
informació necessària per explicar el projecte de forma sintètica, amb el lema en la part 
superior i la caràtula del curs a la part inferior. 
Contingut: mostrar 4 aspectes principals a través de totes les representacions necessàries com 
plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, axonometries i maquetes (física o 
virtual) 

1. Anàlisi de l’entorn (escales 1:5000-1:2000, aproximadament) 
2. Estratègia projectual d’intervenció (escales 1:2000-1:1000) 
3. Referències treballades 
4. Explicació detallada de l’edifici motiu del projecte, programa i espai lliure adjacent 

(escales 1:500-1:200) 
Contingut principal: maqueta o axonometria de l’edifici en relació a l’espai lliure. Cal mostrar 
el volum exterior de l’edifici i explicar clarament l’esquelet i el funcionament de l’interior: 
accessos, nuclis d’escales, ascensors, estructura, serveis, recorreguts i programa (contingut i 
superfícies). 
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LLIURAMENT 3 
Dilluns 2 DESEMBRE 2019 (setmana 13) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material tant en paper com en format digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. 

Físicament en paper: cal lliurar la làmina DIN A1 de resum i el recull DIN A3 enquadernat 
durant la sessió de taller, cada document amb la caràtula facilitada a Atenea. 

Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un 
amb la làmina DIN A1 i l’altre amb les làmines del dossier DIN A3. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar arxius amb retard.  
Nom dels arxius:  E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina resum 
   E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmines 
Codi: Luis Alegre  LA (A-51) 

Toni Barceló  TB (A-52) 
Berta Bardí  BB (A-53) 
Cristóbal Fernández CF (A-54) 
Carles Vinardell  CV (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) GG (A-56) 

 
Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: làmina DIN A1 en vertical en paper i per Atenea pdf. Aquesta làmina contindrà tota la 
informació necessària per explicar el projecte de forma sintètica, amb el lema en la part 
superior i la caràtula del curs a la part inferior. A banda, es demana un dossier en DIN A3 on 
aparegui tota la informació del projecte. 
Contingut: mostrar 4 aspectes principals a través de totes les representacions necessàries com 
esquemes, croquis, plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, axonometries, 
collages, i especialment es demana maqueta (física o virtual), etc. 

1. Anàlisi de l’entorn (escales 1:5000-1:2000, aproximadament) 
2. Estratègia projectual d’intervenció (escales 1:2000-1:1000) 
3. Edifici motiu del projecte: estructura, nuclis, organització del programa, distribució 

amb mobiliari i espai lliure adjacent (escales 1:500-1:200) 
4. Detall intervenció: detall de la façana on s’expliqui la relació entre la part nova i la 

vella, amb seccions en vertical i horitzontal, porció de façana, axonometria, vistes i 
maqueta. Cal mostrar l’encontre entre l’edifici patrimonial existent i l’edifici proposat: 
explicar clarament l’esquelet interior, el funcionament programàtic, estructural, 
constructiu i energètic (escales 1:100-1:50) 
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LLIURAMENT 4 
Dimecres 8 GENER 2020 (setmana 16) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material tant en paper com en format digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. 

 
Físicament en paper: cal lliurar 2 documents durant la sessió de taller, la làmina resum DIN A0 
i el dossier DIN A3 enquadernat i/o DIN A5, cada document amb la caràtula facilitada a Atenea. 

 
Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 3 arxius en format pdf, un 
amb la làmina DIN A0, l’altre amb les làmines del dossier DIN A3 i/o DIN A5, i la rúbrica. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar arxius amb retard.  
Nom dels arxius:  E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina resum 

    E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 
E04-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica 

Codi: Luis Alegre  LA (A-51) 
Toni Barceló  TB (A-52) 
Berta Bardí  BB (A-53) 
Cristóbal Fernández CF (A-54) 
Carles Vinardell  CV (A-55) 
Gustau Gili (grup anglès) GG (A-56) 

 
Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: làmina DIN A0 en vertical en paper i per Atenea pdf. Aquesta làmina contindrà tota la 
informació necessària per explicar el projecte de forma sintètica, amb el lema en la part 
superior, la caràtula del curs a la part inferior i les indicacions de la plantilla que trobareu a 
Atenea. A banda, es demana un dossier en DIN A3 i/o DIN A5 on aparegui tota la informació 
del projecte, incloent una recopilació de l’evolució del projecte. 
Contingut: mostrar els aspectes principals del projecte d’intervenció mitjançant totes les 
representacions necessàries com esquemes, croquis, plantes, façanes, seccions, 
fotomuntatges, perspectives, axonometries, collages, maquetes (físiques o virtuals), etc. 

1. Anàlisi de l’entorn (escales 1:5000-1:2000, aproximadament) 
2. Estratègia projectual d’intervenció (escales 1:2000-1:1000) 
3. Edifici motiu del projecte: estructura, nuclis, organització del programa, distribució 

amb mobiliari i espai lliure adjacent (escales 1:500-1:200-1:100) 
4. Detall intervenció: detall de la façana on s’expliqui la relació entre la part nova i la 

vella, amb seccions en vertical i horitzontal, porció de façana, axonometria, vistes, etc. 
Cal mostrar l’encontre entre l’edifici patrimonial existent i l’edifici proposat: explicar 
clarament l’esquelet interior, el funcionament programàtic, estructural, constructiu i 
energètic (escales 1:100-1:50) 

5. Maquetes (físiques o virtuals) a 3 escales diferents: 1:500, 1:200 i 1:50, 
aproximadament i depenent de les dimensions del projecte. Han d’aparèixer imatges i 
fotografies tant en el dossier com en la làmina resum. 

6. Es demana un text breu del projecte, d’unes 100 paraules com a mínim.  



Projectes V tarda,   2019-2020 |  programa docent  

16 
 

LLIURAMENT FINAL + EXPOSICIÓ 
Dimecres 29 GENER 2020  

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material tant en paper com en format digital mitjançant 
Atenea, en aquestes condicions concretes. Cal complir el format demanat de tots els 
documents, no fer-ho incideix directament en l’avaluació del treball. 
 
Físicament en paper: de 11 del matí a 13h com a molt tard, a la part posterior de la sala 
d’actes, per poder preparar l’exposició 
Cal lliurar 2 documents: la làmina resum DIN A0 amb suport rígid (cartró ploma de 5mm) i el 
dossier DIN A3 enquadernat (i/o DIN A5), cada document amb la caràtula facilitada a Atenea. A 
més, es demana portar les maquetes físicament. 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un 
amb la làmina DIN A0, l’altre amb les làmines del dossier DIN A3 (i/o DIN A5), i 1 zip/rar amb 
10 imatges representatives en jpg. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 20:00 h, 
quan acaba la classe, i no es permet pujar arxius amb retard.  
Nom dels arxius:  EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina resum 
   EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 

EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_imatges 
Codi: Luis Alegre  LA  

Toni Barceló  TB  
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF  
Carles Vinardell  CV  
Gustau Gili (grup anglès) GG  

 

Condicions lliurament: 
Equip: individual, tot i que hi pot haver material conjunt amb la parella inicial. 
Format: làmina DIN A0 en vertical en paper i per Atenea pdf. Aquesta làmina contindrà tota la 
informació necessària per explicar el projecte de forma sintètica, amb el lema en la part 
superior, la caràtula del curs a la part inferior i les indicacions de la plantilla que trobareu a 
Atenea. 
A banda, es demana un dossier en DIN A3 (i/o DIN A5) on aparegui tota la informació del 
projecte, incloent una recopilació de l’evolució del projecte i imatges de les maquetes reals o 
virtuals. 
També es demana una selecció de 10 imatges representatives del projecte: plantes, seccions, 
axonometries, fotografies de maqueta, perspectives, etc. 
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Contingut: mostrar els aspectes principals del projecte d’intervenció mitjançant totes les 
representacions necessàries com esquemes, croquis, plantes, façanes, seccions, 
fotomuntatges, perspectives, axonometries, collages, maquetes (físiques o virtuals), etc. 

1. Anàlisi de l’entorn (escales 1:5000-1:2000, aproximadament) 
2. Estratègia projectual d’intervenció (escales 1:2000-1:1000) 
3. Edifici motiu del projecte: estructura, nuclis, organització del programa, distribució 

amb mobiliari i espai lliure adjacent (escales 1:500-1:200-1:100) 
4. Detall intervenció: detall de la façana on s’expliqui la relació entre la part nova i la 

vella, amb seccions en vertical i horitzontal, porció de façana, axonometria, vistes, etc. 
Cal mostrar l’encontre entre l’edifici patrimonial existent i l’edifici proposat: explicar 
clarament l’esquelet interior, el funcionament programàtic, estructural, constructiu i 
energètic (escales 1:100-1:50) 

5. Maquetes (físiques o virtuals) a 3 escales diferents: 1:500, 1:200 i 1:50, 
aproximadament i depenent de les dimensions del projecte. Han d’aparèixer imatges i 
fotografies tant en el dossier com en la làmina resum. 

6. Es demana un text breu del projecte, d’unes 100 paraules com a mínim (tant a la 
làmina com al dossier). 

  



Projectes V tarda,   2019-2020 |  programa docent  

18 
 

RÚBRICA 
 
Tots els exercicis hauran d’anar acompanyats d’una rúbrica d’avaluació, que es penjarà a la 
plataforma educativa Atenea, en la qual es valoraran les competències i resultats de 
l’aprenentatge. La rúbrica servirà tant per a l’avaluació del professorat com per a 
l’autoavaluació de l’estudiantat i la coavaluació, en cas que sigui necessària. 
 
INTEGRACIÓ URBANA: es fa una anàlisi exhaustiva de les condicions d’entorn físic i social de 
l’emplaçament on se situa el projecte, a escala urbana. La integració del projecte en el teixit 
urbà té conseqüències funcionals i formals en la proposta. 
LÒGICA I COHERÈNCIA INTERVENCIÓ: el projecte arquitectònic és lògic i coherent respecte del 
que es proposa (ús) i com es proposa (arquitectura). El plantejament de l’exercici té una visió 
futurista i real. Es plantegen estratègies clares de programa i ús en relació amb la realitat i les 
necessitats de l’entorn. 
DEFINICIÓ TÈCNICA: es té capacitat per definir la materialitat de l’edificació des dels punts de 
vista constructiu, tecnològic i estructural. 
REPRESENTACIÓ GRÀFICA: s’utilitzen correctament les eines de dibuix i representació, tant pel 
que fa a l’esbós com a l’escala. L’expressió gràfica afavoreix la comprensió del projecte. 
PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ: el material del lliurament s’ajusta al format i al contingut 
requerits. Els lliuraments presenten una bona composició de la informació, amb un grafisme 
adequat, una explicació escrita sintètica, uns documents expressius i una exposició oral 
correcta. 
PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ: s’ha assistit a les sessions regularment, amb una participació 
activa i col·laborativa, i s’ha evolucionat en l’aprenentatge autònom. 
TREBALL EN EQUIP: s’ha aconseguit fer un equip de treball organitzat i equilibrat. 
 
 

AVALUACIÓ 
 
Per tenir dret a l’avaluació continuada (9 setembre 2019-8 gener 2020) s’ha d’assistir a un 
mínim del 80 % de les sessions, tant de conferències com de taller. 
 
Lliurament 1  (s4)  control obligatori  
Lliurament 2   (s8)  avaluació del professorat (lletres: A, B, C i D)  
Lliurament 3   (s13)  control obligatori 
Lliurament 4   (s16)  nota final avaluació continuada (numèrica: 0-10) 
Lliurament final  (gener 2020) 100 % nota avaluació final (numèrica: 0-10) 
 

Revisió de notes i reclamacions. A través de l’e-secretaria es pot accedir a l’expedient 
acadèmic amb les notes definitives de les assignatures. Les notes provisionals les facilitarà el 
professorat a través d’Atenea. L’estudiantat té dret a una revisió dels lliuraments/exàmens en 
presència del professorat que els ha qualificat. Si no s’accepta la decisió del professorat, es pot 
adreçar una sol·licitud raonada a la Direcció de l’Escola, a través de l’e-secretaria, en un 
termini màxim de 7 dies des de la data de publicació de les qualificacions que es volen 
reclamar. L’Escola comunicarà la resolució en un màxim de 15 dies des de la data de 
publicació.  
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DESIGN V (AFTERNOONS), FOURTH YEAR 
ETSAB, UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

DPA, DEPARTMENT OF ARCHITECTURAL DESIGN 
FIRST SEMESTER, 2019-2020 ACADEMIC YEAR 

HEAD OF SUBJECT: Félix Solaguren-Beascoa de Corral 
COORDINATOR: Berta Bardí i Milà 

TEACHING STAFF: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau 
Gili, Carles Vinardell; Intern: Lluís García Cortés 

 
 

 
HERITAGE INTERVENTION 

AT COLÒNIA GÜELL 
S1 

 

 
P   R   O   G   R   A   M   M   E 

 
 

THE POST-OCCUPATION OF INDUSTRIAL COLONIES IN CATALONIA. This is a Design subject 
based on built heritage intervention. The aim is to investigate new ways of thinking about and 
planning the re-occupation of a built environment when its conditions have changed and its 
original purpose has been lost.  //////////////  More specifically, we will reflect on the present and 
future of nineteenth-century industrial colonies, over a century and a half after they were built 
all along Catalonia’s rivers. These settlements represented an economic, technological, social, 
cultural, political, urban and architectural revolution. But what is the point of them now? How 
have they adapted to current lifestyles and work habits in buildings that are now obsolete but that 
possess timeless spatial qualities? Which option should we choose: renovate or rebuild?  
//////////////  We are seeking an architectural reflection on contemporary lifestyles, the meaning 
of the collective space – ground floors, streets and squares – and the redefinition of public facilities.  
//////////////  The designs will be based on these programmatic and contextual issues and we will 
aim to solve them using architectural instruments, methods and techniques, through 
contemporary technological systems that respond to modular strategies and multi-functional 
spaces.  //////////////  Rather than on the architecture of isolated buildings, the focus is on the 
coming together of the old and new to create a new reality that encourages the coexistence of 
spatial, constructive and social systems that promote both individual and collective life, in both the 
public and the private dimension. This will promote architectural operations relating to concepts 
and strategies like occupation, overlapping, infiltration and delimitation, always based on precise 
knowledge of reality and the constructive and organisational techniques that make 
transformation possible.  //////////////  Students will be encouraged to work together through 
joint or complementary proposals and the construction of collective models and materials.  
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ORGANISATION 
Head of subject: Prof. Félix Solaguren-Beascoa de Corral 
Coordinator: Berta Bardí i Milà, Serra Húnter lecturer 
Teaching staff: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau Gili, Carles 
Vinardell  
Intern: Lluís García Cortés 
 

Luis Alegre   (A-51) 
Toni Barceló   (A-52) 
Berta Bardí i Milà  (A-53) 
Cristóbal Fernández  (A-54) 
Carles Vinardell   (A-55) 
Gustau Gili (English group) (A-56) 

Approximately 110 students will be enrolled in the course, with 18 students per workshop. 
This semester we will be working in pairs at the start, until the first assignment. Nonetheless, 
throughout the course, parallels will be established between the original pair’s designs and 
group work will be encouraged. The final assignment will be carried out individually. 
 

GENERAL COURSE OBJECTIVES 
Design V and VI are dedicated to public buildings and spaces and the relationships they 
generate with place, technique and programme, with their constructive, structural and energy 
definition. The location for each design is usually Barcelona or its greater metropolitan area, at 
least for one of the two semesters. The topics covered will range from the reuse of and 
interventions on built sites, to large-span structures, modular systems and prefabricated or 
industrialised construction. If a heritage site is studied in one semester, a new design that 
fulfils a series of requirements must be examined in the other. 
Based on this general statement, the aim is to reprogramme the site according to its context 
and user profile, to encourage built heritage intervention and to conduct research into new 
challenges in the industry. What is more, this course is designed to boost students’ creative, 
communicative and collaborative skills by incentivising group and joint work, all of which is a 
key part of new working practices in the field of architecture, with remote working structures, 
interdisciplinary work and projects that are open to participative processes. 
 

SPECIFIC SEMESTER OBJECTIVES 
In the first semester, we will focus on built heritage and how it can be reused, 
reprogrammed and reinhabited. Architecture must be recycled and adapt to the passing of 
time. In the words of Rafael Moneo: ‘buildings’ lives’ are more interesting than a ‘design frozen 
in time, with its formal attributes intact’. 
How can we intervene with protected heritage? What are the design, constructive, social and 
programmatic mechanisms involved? When faced with the possibility of demolishing an 
existing building with architectural value – whether that value be historical, spatial, etc. – we 
propose that it be preserved and adapted to current environmental, energy, programmatic 
and social needs. 



Projectes V tarda,   2019-2020 |  programa docent  

23 
 

1. STRATEGIES FOR BUILDING ON TOP OF BUILT HERITAGE 
 

This course is designed to be a catalyst and observatory for new challenges generated by the 
globalisation of contemporary architecture in built heritage conservation and 
intervention, whether the construction concerned be of historical, cultural, spatial, social or 
environmental value. This way, as well as on heritage architectural assets, the focus is placed 
on architecture and existing urban spaces, which are often anonymous and ordinary, on which 
action must be taken from the architectural sphere. For this reason, the aim is not to make an 
educational incursion into the themes of rehabilitation and reconstruction, but rather to 
examine the techniques and strategies used to intervene on, reuse and transform pre-
existing built heritage. As pointed out by Carles Martí Arís, transformation can be 
understood as an intellectual activity in which we deal with architectural memory through a 
design. In fact, architectural practice is based on a physical intervention on existing buildings 
and on the transformation of prior constructions. In traditional culture, blank canvasses were 
uncommon; instead, it was assumed that there were a series of conditioning factors derived 
from previous incarnations that had to be adapted and manipulated. 

Within this context, we will concentrate on a type of built heritage characteristic of societies’ 
industrialisation and modernisation processes from the nineteenth century onwards: the 
architecture of the factory, or, more specifically, textile colonies and their timeless value, 
beyond the usefulness of their facilities at the time. A host of characteristics tend to coincide in 
this type of building: imposing volumes linked to the literal translation of functional, technical 
and productive needs; infinite series of figurative (holes, façade motifs, etc.) and structural 
elements; and, in general, the anonymous nature of their shapes. Similarly, with this type of 
construction – whether a colony or a factory, urban or peri-urban – it is rare to find subtle 
transitions between routes, intentionally open spaces or interior atmospheres that create a 
sense of comfort or warmth. This is a very specific type of heritage due to the logic of 
collective effort and mass production. 

However, with this type of construction, paradoxically, an exclusive focus on functional and 
technical issues can end up making interesting contributions to essential aspects of 
architecture, such as light – from the top and the sides of a building – large spaces with no 
intermediate supports, and the characterisation of interiors by infinite series of structural 
elements such as entrances and roof trusses. The universal, anonymous nature of these 
buildings’ shapes and spaces transcends the industrial sphere and enables them to be used for 
new purposes and roles within the public space. This is a lesson on the appropriateness (or lack 
thereof) of architectures designed for very specific programmes, which often become obsolete 
quickly and cannot be transformed due to the tight links between form and programme.  

Finally, it is worth nothing that, in general terms, intervening on or transforming an existing 
situation does not constitute a restriction or limitation, but rather a stimulus. At the same 
time, working on data from a previous reality that requires interpretation to continue to be 
inhabited is a great learning opportunity, at a time when we are coming out of a period of 
architectural culture based on exceptionalness, novelty and individuality. For any teaching 
community, it is hard to accept that architects are just one element in a historical series 
of construction professionals who have created and preserved the physical and environmental 
surroundings we inhabit.  
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2. CATALAN INDUSTRIAL COLONIES 
 

Since they were created in the mid-nineteenth century, Catalonia’s industrial colonies 
represented both an industrial and a social revolution. Most were established in rural areas, 
thus forming a new agglomeration around the factory. In the second half of the nineteenth 
century, 72 industrial colonies emerged along Catalonia’s biggest rivers, especially the Ter, the 
Llobregat and their most significant tributaries. Industrial colonies were developed in many 
areas of western Europe from the mid-nineteenth century onwards, but there was a striking 
number of them in Catalonia. These riverside locations were chosen so that hydraulic energy 
could be used to move the looms and because the land was cheap. 

Specifically, the textile colony is one of the most characteristic kinds within Catalan industrial 
heritage. Colonies could be compared to small villages equipped with the basic services to 
maintain a population dedicated to the factory. This element gives the industrialisation 
process that occurred in Catalonia its own identity. Industrial and especially textile colonies 
have long attracted attention from scholars, who have explained their historical, social and 
economic logic and examined their evolution, from their beginnings in the factory’s activities, 
via their development, to their consolidation and later decline.  

Of the approximately one hundred textile colonies in Catalonia, there are no two the 
same. Nowadays, most of them are still thriving villages that have evolved over their more 
than one-hundred-year lifetime, like any other village, town or city. The first colonies are not 
the same as those from the late-nineteenth century, or those from the Republican period, the 
Civil War or the post-war era, or the industrial colony of today, the latter of which is in crisis 
but fighting to find its place in the twenty-first century. 

The Catalan textile colony is not remarkable just because of its architectural and urban quality, 
or because it worked differently from industrial colonies elsewhere in Europe, but due to its 
sheer abundance, density and formal homogeneity. These characteristics make Catalan textile 
colonies a unique phenomenon that characterises the scenery of the regions of Bages, 
Berguedà, Osona, Ripollès and Baix Llobregat.   
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3. COLÒNIA GÜELL IN SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: history 
 

Colònia Güell began to take shape in 1890, when it was founded by Eusebi Güell on his Can 
Soler de la Torre estate in the town of Santa Coloma de Cervelló. He moved his industrial 
business there from the neighbourhood of Sants in Barcelona. A desire to move away from the 
social conflict present in the city led to the new business being designed as an industrial 
colony, with workers’ houses next to the factory, built in to the same property, forming an 
urban centre with its own personality and with a social and economic life overseen by the 
company. 

Unlike most industrial colonies in Catalonia, Eusebi Güell secured social improvements for the 
workers and acted in line with his status as a patron of culture. He therefore equipped Colònia 
Güell with cultural and religious facilities, and incorporated Catalan Modernism trends in 
the new constructions, which he entrusted to various architects. The most unique case is the 
construction of the church by Antoni Gaudí, left unfinished to this day. General contractors 
also left their mark on many of the buildings, which is especially visible through the variety of 
cornices and details on the façades. 

Industrial colonies were designed as socioeconomic organisations whose main purpose was 
industrial production. Work at the factory occupied the majority of the colony’s inhabitants’ 
time, which meant they were guaranteed a regular wage at a time of economic uncertainty. 
Nonetheless, as the years went by, the trade union movement and workers’ demands also 
arrived at the colony. At the start of the Civil War in 1936, the factory was collectivised and 
began to be managed by its workers. Once the war was over in 1939, it was in the hands of the 
Güell family again, before being sold to the Bertrand i Serra family in 1945.  
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4. COLÒNIA GÜELL AT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: current situation 
 

 

Until the 1960s, the colony maintained the industrial production and personality of an urban 
centre, separate from the village of Santa Coloma de Cervelló, which grew until surpassing the 
population of Colònia Güell. The factory was closed in 1973 due to the textile industry crisis, 
coinciding with the worldwide oil crisis. This had a huge social impact on the colony. In the 
following years, the property was sold bit by bit: fractions of the factory were sold to various 
companies, the houses to their inhabitants, and the facilities and surrounding land to public 
institutions. 

In 1990, Colònia Güell was declared a Site of Cultural and Historical Interest, which led to 
the protection of its most significant buildings and of its general construction characteristics. 
At the turn of the twenty-first century, work began on renovating the factory, the church, the 
old cooperative and Plaça Joan Güell, and improvements were made to the surrounding pine 
forests and the Gaudí trail. In 2002, to coincide with the International Year of Gaudí, a new 
visitor car park was built and a guided tour service was set up on the colony site. 

From its very beginnings, the industrial site was designed as a closed area separate from the 
residential, social and cultural part of the colony. Each building on the industrial site was 
dedicated to a certain phase of cotton processing: the spinning mill, the looms, the dyeworks, 
the dryer, the cutter, the finishing machinery building, the carpentry workshop and the 
locksmith’s. There were also administrative buildings and a medical centre. The spinning mill 
was the main building and followed the Manchester architectural model, based on exposed 
brick and large windows. The main buildings on the site were renovated between 2001 and 
2004 by Òscar Tusquets Blanca.  
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5. COLÒNIA GÜELL AT SANTA COLOMA DE CERVELLÓ: industrial site 

 

 

 

 

 
   

Building a: Old spinning mills 
(1890) 
Building b: Old dyeworks, old 
boilers, new dyeworks (1890) 
Building c: Dryer, power 
station and brushes (1890) 
Building d: Cutter and 
warehouse (1896) 
Building e: Dryer (1927) 
Building f: Water tank and 
warehouse 
Building g: Napping machines 
Building h: Carpentry and 
locksmith workshops 
Building j: Dryer, bale 
warehouse, steam engine 
(1908) 
Building k: Warehouses 
Building l: Entrance gate 
Building m: Offices and 
consultation room (1894) 
Building n: Looms (1893-
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THE CHALLENGE 
HERITAGE INTERVENTION AT COLÒNIA GÜELL_S1 
 

The course focuses on built heritage intervention, conservation and transformation, in this 
case in an industrial context. Therefore, the aim is not to renovate or restore. The exercise 
consists in intervening on and transforming a building on the industrial site, after 
analysing the rest of the site and its relationship with its surroundings, made up of the rest of 
the colony, Santa Coloma de Cervelló, agricultural landscapes and infrastructures.  

Each student must choose between the three location and programme options detailed in the 
next section. In all three cases, the designs must take into account both the built elements 
(masses) and the space surrounding them (voids). Students must consider public and private 
transport access; the quality and dimensions of adjacent outdoor spaces, whether pre-existing 
or new; the site’s physical and visual relationship with the nearby landscapes, etc. 

The designs, whether they concern the masses or the voids, may be permanent or temporary. 
Either way, they have to highlight the pre-existing elements of the site. As part of the 
course, we will look at intervention strategies (addition, subtraction, juxtaposition, 
deconstruction, insertion, etc.), and reflect on the current role of architectural heritage, 
specifically in terms of industrial sites and new working and production practices. 
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PROGRAMME OF USE FOR BUILDINGS 
 
OPTION 1_Building a: Old spinning mills (1890) 
Extension of building, with free volumetric configuration, on the existing 39 x 49.05 m ground 
floor. 5 storeys. Proposed programme: workshops and rented office space. 

Ground floor: at least 20 workshop modules with direct access from the street, covering 
approximately 60 usable square metres each, which can be combined. Foyer area with access 
to the rented offices on the upper floors, with concierge service. 2 accessible lifts, as well as 
the necessary stairs. Room for courses and presentations for 60 people + technical rooms (light 
and sound controls, interpretation facilities). General technical rooms: Transformer station 
with direct access from the street (20 m2), geothermal pump room (30 m2) + electric meter 
room (6 m2) and water meter room (6 m2). 

Upper floors: offices for rent, between 110 and 600 m2, with at least 100 offices and closed 
meeting rooms of some 20/25 m2, with a total useable surface area of 4,400 (+/-10%) m2 and 
at least 220 new jobs. Every office over 200 m2 will have a 10 m2 ventilation room. Each floor 
of offices will have two sets of accessible toilets (toilet + sink) linked to the communal areas on 
each level. Accessible vertical passages must be planned for installations and communications, 
linked to the building’s corridors and technical rooms. 

 
OPTION 2_Building j: Dryer, bale warehouse, steam engine (1908) 
Free-standing building with footprint of 17.4 x 47.2 m. 3 storeys. Proposed programme: 
workshops + coworking space. 

The different options available could include the repair of the façade, the removal of the add-
ons made around the perimeter over time, and/or the gutting of the building with a proposal 
for a new slab and roof structure. 

Ground floor: at least 12 workshop modules with direct access from the street, covering 
approximately 45 usable square metres each, which can be combined. Foyer and entrance 
area to the coworking space on the upper floors, with concierge service. 1 accessible lift + the 
necessary stairs. Room for courses and presentations for 35 people + technical rooms (light 
and sound controls, interpretation facilities). Geothermal equipment room (20 m2) + 
ventilation (10 m2) + electric meter room (6 m2) + water meter room (6 m2). 

Upper floors: coworking area over 1,200 m2 (+/- 10%), with 60 fixed work stations (15/20 of 
them in a closed office) + 1 meeting room for 6 people + 1 room that can be converted into 2 
smaller rooms for 12 people. Two sets of accessible toilets on each floor (toilet + sink). 

 
OPTION 3_Another building on the factory site 
You may choose another building for your intervention, justified through an analysis of the 
site. The programme may be similar to the other two proposed examples: offices, coworking 
spaces, artistic production, cultural management, etc. Your choice of programme must also be 
justified appropriately. 
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PLANNING AND CALENDAR (students) 
HERITAGE INTERVENTION AT COLÒNIA GÜELL_S1 
 

SEPTEMBER 2019 
w1 Monday 9 Course introduction + Lecture by Belén Onecha (sala graus) 

Wednesday 11 ///Public holiday/// 
w2 Monday 16 Field trip to Colònia Güell 

Wednesday 18 Workshop 
w3 Monday 23 Workshop 

Wednesday 25 Workshop 
w4 Monday 30 Assignment 1 [compulsory]: group session corridor+workshop 
OCTOBER 2019 
 Wednesday 2 Assignment 1: workshop 
w5 Monday 7 Workshop 
 Wednesday 9 Lecture by Juan Carlos Arnuncio (sala graus) + workshop 
w6 Monday 14 Workshop 
 Wednesday 16 Workshop 
w7 Monday 21 Workshop 
 Wednesday 23 Workshop 
w8 Monday 28 Assignment 2 [assessed]: group session corridor + workshop 
 Wednesday 30 Assignment 2: workshop 
NOVEMBER 2019 
w9 Monday 4 Workshop 
 Wednesday 6 Lecture by Roger Such (C-B1) + workshop 
w10 Monday 11 Workshop 
 Wednesday 13 Workshop 
w11 Monday 18 Workshop 
 Wednesday 20 Workshop 
w12 Monday 25 Workshop 

Wednesday 27 Workshop 
DECEMBER 2019  
w13 Monday 2 Assignment 3 [compulsory]: group session (sala graus) 
 Wednesday 4 Assignment 3: workshop 
w14 Monday 9 Workshop 
 Wednesday 11 Workshop 
w15 Monday 16 Workshop 
 Wednesday 18 Workshop 
JANUARY 2020 
w16 Wednesday 8 Assignment 4 [assessed]: workshop 

Wednesday 22 Continuous assessment marks, Atenea 
Wednesday 29 Final assignment 

FEBRUARY 2020 
Monday 3 Results published, Atenea/Prisma 
Wednesday 5 Review of results (arrange via email)  
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ASSIGNMENT SUBMISSIONS 
 

Assignments must be submitted both on paper and in digital format via Atenea. The 
submission conditions will be explained in detail at each stage, following a series of general 
criteria. 
 
Physically on paper: the work must be handed in during the workshop session. The first 
assignment will be done in pairs. For the second, the sheets must be submitted inside an A2 
file (A1 cardboard sheet folded in half) displaying the student’s name and group. 
 
Digitally via the Atenea task: one pdf file with all the sheets (normally A2) must be uploaded. 
Furthermore, depending on the submission conditions, the required documents might need to 
be uploaded in accordance with the agreed length of the assignment. For each submission, the 
specific delivery conditions will be detailed. 

Deadline: As a rule, Atenea tasks close at 8 p.m., when the class finishes. Files cannot 
be uploaded late.  
File names: E0X-GroupXX_Surname-Surname_First name pages 

 
General conditions for assignments 
For each assignment submission, there will be a main objective that will focus on one sole 
document or type of representation. Students must work on A2 sheets, with a focus on the 
summary sheet (portrait) that will introduce the design. They will also work on a dossier of A5 
sheets with representative drawings of each stage of the design, used to explain how it will 
evolve. All sheets and A2 cover sheets must be unified with the course logo. 
 
Assignment 1 Team: pair 

Main content: conceptual model (contextual analysis, proposal) 
Format: 1 portrait A2 sheet with photos of the model on paper and pdf to be 
submitted via Atenea  
 

Assignment 2 Team: individual (alongside partner), submission of folder 
Main content: structural, constructive and programmatic axonometry (with 
stairwells, lifts and facilities, routes and programme) 
Format: A2 sheets with an initial summary sheet (on paper and Atenea) 
 

Assignment 3 Team: individual (alongside partner) 
Main content: façade details, description of old/new parts (vertical and 
horizontal sections, portion of the façade, views and model) 
Format: A2 sheets with an initial summary sheet (on paper and Atenea) 
 

Assignment 4 Team: individual (alongside partner) 
  Main content: full architectural design 

Format: A2 sheets with an initial summary sheet (on paper and Atenea) + A5 
dossier on evolution of the design 
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RUBRIC 
 
All exercises will be accompanied by an assessment rubric that will be uploaded to the Atenea 
platform, through which skills and learning outcomes can be evaluated. The rubric will be used 
for the teaching staff’s assessment, student self-assessment and co-assessment among 
students, if necessary. 
 
URBAN INTEGRATION: An exhaustive analysis has been made of the physical and social 
context of the design’s location, on an urban scale. The integration of the design into the urban 
fabric has functional and formal consequences for the proposal. 
LOGIC AND COHERENCE OF THE INTERVENTION: The architectural design is logical and 
coherent in terms of what is proposed (use) and how it is proposed (architecture). The 
approach to the exercise is forward-thinking and realistic. Clear strategies are considered for 
the building’s programme and use in relation to the context’s reality and needs. 
TECHNICAL DEFINITION: The materiality of the building is defined on a constructive, 
technological and structural level. 
GRAPHICAL REPRESENTATION: Drawing and representation tools are used correctly, in terms 
of both sketches and scale drawings. Graphical expression aids comprehension of the design. 
PRESENTATION AND COMMUNICATION: The materials submitted meet the format and 
content requirements specified. Information is organised well, with appropriate graphics, 
concise written expression, expressive documents and a good oral presentation. 
PARTICIPATION AND INVOLVEMENT: The student has attended sessions regularly and 
participated actively and collaboratively, thus developing their independent learning. 
TEAM WORK: Team work has been carried out in an organised, balanced manner. 
 
 

ASSESSMENT 
 
To be eligible for continuous assessment (9 September 2019–8 January 2020), the student 
must have attended at least 80% of sessions (both lectures and workshops). 
 
Assignment 1  (w4) compulsory assessment  
Assignment 2   (w8) teaching staff’s assessment (marks: A, B, C, D)  
Assignment 3   (w13) compulsory assessment 
Assignment 4   (w16) final mark for continuous assessment (marked out of 10) 
Final assignment  (January 2020) 100% final assessment mark (marked out of 10) 
 

Review of results and queries. Through the e-Secretaria, students can access their academic 
record with definitive subject marks. Provisional marks will be provided by teaching staff 
through Atenea. Students are entitled to a review of their assignment/exam with the member 
of teaching staff who marked it. If the student does not accept the marker’s decision, they may 
send a justified request to the director of the School through the e-Secretaria system within 7 
days of the publication of the marks being queried. The School will announce its decision 
within 15 days of the date on which the marks were published. 
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All the books required are available at UPC libraries. They will be held at the ETSAB library for 
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Bibliography about Catalonia’s industrial colonies 
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