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Resum
Aquest treball intenta, descobrir quina és la unitat mínima per poder tenir vida urbana a través de
dos models diferents d’urbanisme, per una part, les colònies: un model “ex-novo” que es crea des
de zero. Per l’altre costat, un altre aplicat a una trama existent com és el cas de les Superilles o la
ciutat dels quinze minuts.
És per això que per un costat se centra en l’estudi de les colònies tèxtils que varen sorgir al riu Llobregat al llarg dels segles XIX i XX. Es veu quins factors polítics, energètics, econòmics i socials van
fer que sorgissin per tal d’entendre la seva creació. També s’estudia els elements que la conformen
i si a totes s’hi troben els mateixos i si segueixen un patró i per tant veure si hi ha diferents tipus de
colònies i com es classifiquen.
Mentrestant, per l’altre costat, s’analitza una part de la ciutat posant-la en context històric, com va
sorgir la trama actual de l’Eixample i quines modificacions hi ha hagut fins a la Barcelona actual del
segle XXI amb les virtuts i els defectes que s’hi troben i com li han donat resposta a les problemàtiques de la crisi climàtica i sanitària a través de les Superilles, el projecte impulsat per l’Ajuntament
de Barcelona.
Així doncs aquest treball té com a objectiu veure si un cop estudiat i analitzat tant el model de les
colònies tèxtils del riu Llobregat del segle XIX i XX, com la trama de l’Eixample amb el model de
les Superilles, poden trobar-hi punts en comú, quins contorns urbans es podrien establir i com es
podria gestionar d’una forma més complexa per tal de donar una resposta més matisada a la crisi
sanitària que ens trobem actualment i d’aquesta manera obtenir millors eines per gestionar la vida
urbana.
Paraules clau: colònies del Llobregat - Superilles - Crisi sanitària - Ciutat dels quinze minuts

Motivació del treball
El treball de final de grau consisteix en analitzar i reflexionar un tema que aporti interès a la
persona que realitza aquest treball. És per això que aquest ha estat motivat per dos interessos
que he tingut al llarg de la carrera, un el del patrimoni i rehabilitació i l’altre el de l’arquitectura
d’emergència.
D’una banda, sempre m’ha interessat el tema del patrimoni industrial de Catalunya del segle XIX
– XX. i la seva història i els temes de rehabilitació. Així doncs, he triat les colònies del Llobregat
per la meva proximitat en aquestes i el poc coneixement que tinc i m’agradaria poder-ne saber
més ja que hi visc a prop. Veure si segueixen un patró i estàn formades de igual forma o ve per el
contrari no tenien relació.
D’altra banda, l’any passat vaig cursar el taller temàtic d’Arquitectes de Capçalera i els seus respectius seminaris, i vam estar parlant sobre l’arquitectura d’emergència o l’urbanisme tàctic, un
tema que sempre m’havia creat curiositat però que al llarg de la carrera no havia sortit, així doncs
en aquest treball em proposo continuar indagant sobre aquest tòpic, em surten dubtes de com
aquestes colònies, un model urbà que ha quedat congelat a la història i que ja pràcticament no
hi ha habitants, podrien jugar un paper important en l’arquitectura i poder reaccionar davant de
situacions com les que han sorgit després de la crisi sanitària del Covid-19 i del confinament del
març de 2020.
És per això que des d’aquests dos neguits m’han portat a realitzar aquest treball, poder veure si
el model d’una colònia tèxtil del segle XIX-XX, ja siguin des de poden continuar vigents i poder
veure quin paper podrien tenir a la ciutat dins d’un marc de pandèmia i confinament.
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Introducció: objectius i metodologia
Els darrers anys estan sent marcats per diverses crisis, econòmiques, socials, climàtiques o ambientals, i la darrera de totes, sanitària. Aquests fets estan marcant la societat i per conseqüència canvia
la manera de viure de les persones i amb elles, l’arquitectura, ja que sempre hi està present. D’aquí
neix la necessitat d’una arquitectura que pugui donar una resposta ràpida als fets canviants.
És per això que aquest treball tracta dos temes, per una banda té la part de les Colònies del Llobregat, és un tema més teòric, on s’analitza els tipus de colònies i per l’altre, les Superilles, un tema més
actual, centrada en el tema de la Covid-19 i amb una mirada al confinament total que la societat va
patir durant el mes de maig del 2020.
D’aquesta manera aquest treball, intenta a través d’un model urbanístic existent com són les Colònies del Llobregat del segle XIX-XX, un model urbà “ex-novo”, comprovar si el marc teòric que
s’analitza pot donar una resposta, a les necessitats urbanes mínimes d’un nou creixement urbà. En
el cas que sigui un creixement vàlid i madur. I d’aquesta pauta, quines lliçons se’n poden treure pel
moment actual que estem vivint com a societat. I per tant, s’intentarà trobar les eines de gestió
per uns nous contorns urbans òptims dins d’una ciutat més compacta, densa i complexa com és la
ciutat de Barcelona, per tal de poder passar un confinament total d’una altra manera del qual hem
conegut fins ara.
Per tant, la metodologia del treball serà d’una escala més amplia o general cap a una més acotada i
concreta com es pot veure a continuació, també expressada en el següent esquema o mapa mental
sobre els diferents processos de treball i on es pot detectar el fil argumental.
Primerament, consistirà a fer un estudi més descriptiu, és a dir, definir quins són els temes que
tracta el treball. Per tant, consistirà a conèixer i descobrir les Colònies del Llobregat, un model d’arquitectura “ex-novo”, una construcció d’arquitectura urbana de nova planta. Saber quina és la seva
història, quins són els factors pels quals varen sortir i quins elements formen les colònies. És a dir,
trobar els seus punts en comú i els trets distintius d’aquestes unitats mínimes.
Després, descriure el model actual de l’Eixample de Barcelona, com són els ritmes de vida dins la
ciutat. I quines hipòtesis poden sortir a partir d’una estratègia “ad-hoc” sobre la ciutat existent per
tal de trobar la unitat de vida mínima urbana, ja sigui a partir de la teoria de la ciutat dels quinze
minuts de Carlos Moreno veure quins criteris s’hi desenvolupen, quina estructura urbana es realça
i quina transformació de vida hi ha a les ciutats o bé les Superilles, impulsades per l’Ajuntament de
Barcelona.
Un cop es descobreixen, els ritmes i les estructures dels diferents models d’arquitectura, agafar
exemples concrets per tal de poder-los estudiar en més deteniment i així, trobar un punt en comú
entre els dos conceptes i poder establir uns criteris a seguir per tal que les colònies puguin participar en una arquitectura de mínims, de respostes ràpides i tractar-ho i plasmar-ho a un teixit urbà ja
existent, molt densificat com és el cas de la zona de l’Eixample de Barcelona.
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1-. Cal Rosal (Avià, Berga, Olvan)
2-. La Plana (Avià)
3-. L'Ametlla de Casserres (Casserres)
4-. Cal Metre (Gironella)
5-. Cal Bassacs (Gironella)
6-. Viladomiu Vell (Gironella)
7-. Viladomiu Nou (Gironella)
8-. El Guixaró (Casserres)
9-. Cal Prat (Puig-Reig)
10-. Cal Casas (Puig-Reig)
11-.Cal Pons (Puig-Reig)
12-. Cal Marçal (Puig-Reig)
13-. Cal Vidal (Puig-Reig)
14-. Cal Riera (Puig-Reig)
15-. L'Ametlla de Merola (Puig-Reig)

1
2

Capítol 1: Les colònies industrials tèxtils
Una colònia industrial tèxtil es caracteritza per una o un conjunt de fàbriques manades per un
mateix propietari o societat, al costat d’un riu. En el cas d’aquest treball, el riu Llobregat, del qual
n’aprofiten el cabal del riu per extreure’n energia. Gran part d’aquestes colònies estan situades en
el món rural, per tant, al seu voltant s’hi formen habitatges pels treballadors, moltes vegades agafa
forma de poble. I en conseqüència apareixen serveis necessaris pels habitants per tal d’aconseguir
una autosuficiència i poder funcionar com a conjunt elles mateixes. Normalment, tots aquests espais tant habitatges i serveis també són propietat de l’empresa de les fàbriques. A part de serveis,
una part de les colònies hi ha la presència d’església, escoles, teatres, fondes, etc. Depenent del seu
grau de desenvolupament.
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16-. Colònia Soldevila (Balsareny)
17-. La Rebeia (Balsareny)
18-. El Molí (Balsareny)
19-. Vilafruns (Balsareny)
20-. Berenguer de Cabrianes (Sallent)
21-. La fàbrica del Pont de Cabrianes (Sallent, Sant Fruitós de Bages)
22-. Cal Galonard (Navarcles)
23-. La fàbrica Vermella o del pont Vell (Sant Fruitós de Bages)
24-. La fàbrica de Sant Benet de Bages (Sant Fruitós de Bages)
25-. Colònia Can Serra (Castellbell i el Vilar)
26-. El Burés (Castellbell i el Vilar)
27-. El Borràs (Castellbell i el Vilar)
28-. La Bauma (Castellbell i el Vilar)
28-. Can Gomis (Monistrol de Montserrat)
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1.1 Factors

BAGES

Així doncs els factors que van propiciar al fet que en aquests segles aparegués el model de les colònies i que no s’ha tornat a repetir són diversos, polítics, energètics, socials i econòmics.
1.1.1 Factors polítics
L’Estat, entre els anys 1855 al 1866, va aprovar diverses lleis pels empresaris que facilitaven avantatges fiscals. Aquells que s’instal·laven al medi rural, formaven colònies i aprofitaven l’aigua com a
font d’energia. Entre elles, quedaven exemptes de pagar la contribució industrial durant deu anys.
Així mateix aquesta llei de lliures d’impostos estava aplicat durant diferents períodes de temps segons les distàncies les que separaven dels centres urbans, per exemple:
1 - 4 km
4 - 7 km
+ 7 km		

5
7
9

6
8
10

A Catalunya podem trobar unes noranta colònies tèxtils als rius Llobregat, Ter, Segre, Freser, Calders,
Anoia i fins hi tot al canal de Pinyana. I no només tèxtils, fins hi tot n’hi ha de metal·lúrgiques, com
ara la coneguda, la Farga Lacambra a les masies de Voltregà. mineres com les Fígols-Cercs, o per
exemple agrícoles Graugés, a Avià al Berguedà o les conegudes del Prat de Llobregat: la Casanovas
i la Ricarda, entre d’altres.
Les colònies no són un fet aïllat que apareixen exclusivament al territori català, durant els segles
XVI-XX hi va haver colònies arreu. N’hi ha de reconegudes com a patrimoni de la humanitat per
l’UNESCO al Regne Unit, com ara la tèxtil New Lanark (1785), arrel dels plantejaments de Robert
Owen; la fàbrica de xocolata a Bourneville, i Sunlaight (1888), productora de sabó. També a Itàlia,
apareix la fàbrica cotonera de Crespi d’Adda (1875) situada a prop de Bèrgam. A França també
n’aparegueren, cal destacar una fàbrica de xocolota i colònia a prop de París. També n’hi ha de
reconegudes a l’exterior d’Europa, al territori americà, en el camp dels tèxtils, com a Massachussets,
Lowell o a Santa Rosa a Mèxic.
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15 anys
20 anys
25 anys
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30-. Colònia Sedó (Esparraguera)
31-. Can Bros (Martorell)
32-. Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)
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33-. Colònia Bertrand (Sant Feliu de Llobregat)
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34-. Colònia Rosés (Cornellà de Llobregat)
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BAIX LLOBREGAT

Figura 1: Recull de les colònies tèxtils del riu Llobregat
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1.1.2 Factors energètics
Així doncs el que fa especial del territori català, concretament al Riu Llobregat, és la seva gran concentració. Se’n poden trobar fins a unes 35, i la gran majoria s’apleguen concretament, a la zona del
Berguedà - Bages.
En aquest tram les colònies poden estar fins a dos kilòmetres de distància entre elles. Aquesta
explicació no rau ni amb la grandària dels recursos hidràulics com països com ara Suïssa ni que el
Riu Llobregat sigui el més cabalós de Catalunya, ja que n’hi ha d’altres més grans com ara el Segre.
El tret distintiu del riu és el seu encaix i pendent, i moltes colònies estan situades just en punts estratègics com ara salts d’aigua naturals. Aquest fet provoca l’abaratiment dels costos de la construcció
d’una resclosa. Als inicis de la gran part de les colònies del Llobregat sols funcionaven amb energia
hidràulica, però quan es van començar a expandir els negocis i a créixer les colònies van haver d’ampliar l’energia amb les màquines de vapor, ja que el riu no podia assumir més energia. Així mateix
els empresaris de les colònies tampoc volien fer-se càrrec de les èpoques de sequera del riu i haver
de tancar la fàbrica uns dies, no podien permetre’s parar el cicle de treball.
A més a més, aquest camí és el més directe des del Pirineu a Barcelona, al port. També travessava
l’òrbita de les fàbriques mineres més importants de Catalunya de carbó. D’aquesta manera abaratia
el cost també per les màquines de vapor.
Tanmateix, durant el segle XIX i principis del XX, hi havia un ferrocarril que connectava Barcelona-Berga i moltes d’aquestes colònies fins i tot presentaven baixadors d’estació.
1.1.3 Factors econòmics i socials
Una altra explicació del perquè els propietaris de les fàbriques invertien en una colònia a la Catalunya interior rau en el factor econòmic i social. La gran majoria d’aquests eren d’aquesta zona i per
tant es coneixen bé el terreny. A més, com es construïen en zones de sòl rural comprar la parcel·la
per poder fer la fàbrica sortia molt rendible, ja que a més a més aprofitaven per construir bòbiles a
prop per tal d’extreure’n teules i maons per a la construcció i abaratir més els costos.
Cal afegir, com s’ha esmentat anteriorment, eren a prop de la ciutat de Barcelona i d’aquesta manera es podien exportar d’una forma més ràpida que si s’haguessin situat als rius de la zona de Lleida.
Una altra raó social era que en aquesta zona per una banda hi havia demanda de treball a causa de
les guerres Carlines que hi havia hagut al territori i s’havien quedat sense feina, com la mà d’obra
estava acostumada a la manufactura només s’havia d’ensenyar als obrers el procés de teixir de forma mecànica. D’altra banda, “la zona de muntanya” era menys conflictiva com a les ciutats industrials que hi havia a l’època, Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Mataró. Com que no hi havia
tant sentiment d’obrer, no hi havia tanta revolució, eren treballadors “més tranquils” i se’ls podia
demanar més hores de treball a canvi d’un salari més reduït.
Un altre component de les colònies era el paper de la dona, la gran majoria de les treballadores de
les colònies eren dones i com tenien una feina més repetitiva i mecànica, no era mà d’obra qualifi-

ficada i no necessitaven que fossin expertes en cap matèria concreta. De la mateixa manera que es
comptava amb mà d’obra infantil. I així s’aconseguia pagar amb un sou molt més baix.
Els propietaris de les fàbriques per mantenir “la pau social” van començar, amb el temps, a invertir
pels seus treballadors serveis vitals com ara, habitatges, escoles, guarderies, bar, queviures, teatre,
església, casino, horts, entre d’altres. Que durant molt de temps eren millors que els serveis que
oferien els pobles veïns d’aquestes colònies i per això era una raó per la qual els treballadors volien
estar en una colònia. Però no tot era perfecte, ja que la jornada laboral era més llarga que a les zones de fàbriques, esmentades anteriorment, on el moviment obrer tenia més pes. També, si perdien
la feina, també perdien els serveis que se’ls havia proporcionat.

1.2 Elements d’una colònia
Un cop realitzades les fitxes de les colònies per a veure què tenen en comú i què les diferència de la
resta, com es pot veure en els annexos, s’ha vist que en la gran majoria es repeteixen uns elements
en comú que conformen gran part d’aquestes colònies. Com més gran era la colònia, està formada
per més elements que es descriuran a continuació.
1.2.1 Estructura Urbana
Tal com s’ha dit a l’inici, una colònia industrial tèxtil, era un tipus de nucli urbà sorgit principalment
per una fàbrica, seguit per uns habitatges i finalment amb uns serveis bàsics pels habitants que hi
residien. Normalment per diferenciar la classe social.
Per una banda, hi havia colònies on la diferència social era lineal on hi havia un espai central que
estructurava els edificis. Per exemple, a la colònia Guixaró, en uns laterals hi havia: l’església, la torre
del propietari i la torre de l’amo. Al mig, els habitatges dels encarregats. Mentrestant a l’altre lateral
hi havia l’edifici oposat d’on es trobava l’escola. Finalment, a sota de tot, en filera també, els habitatges dels obrers.
Per l’altra banda colònies tenien una organització molt específica. Primerament al costat del riu,
la part més baixa es trobava la fàbrica, a continuació, hi havia la part dels edificis dels obrers i els
distints serveis; finalment en la posició més alta i en construccions que destacaven per sobre la
resta de la colònia, amb una volumetria i estil arquitectònic propi, les cases de l’amo, el director i
l’església.
També hi havia colònies com ara l’Ametlla de Merola, que la construcció i la volumetria de la colònia
era igual i no hi havia diferenciació de classe social entre els treballadors i els propietaris.
1.2.2 Fàbrica
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, les fàbriques tèxtils funcionaven de manera hidràulica, és per
això que la gran majoria d’aquestes s’instal·laven a les vores dels rius.
La tipologia arquitectònica d’aquesta nau més freqüent és una nau rectangular, d’unes tres o quatre
plantes, amb grans finestres. D’aquesta manera, al estar concentrat en una sola nau, s’aprofitava
millor l’energia mecànica de l’aigua a través d’un eix vertical amb corretges i embarrats, també la
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solar. D’aquesta manera podien allargar més les hores de treball, gràcies a la il·luminació natural.
A l’interior, primerament, estava construït amb un arc voltaic, més tard gràcies a l’electricitat van
poder augmentar la jornada. Fins a estar tot el dia en funcionament.
1.2.3 Resclosa
La seva funció era proporcionar l’aigua del riu per fer-la servir a la fàbrica. Moltes d’aquestes es
construïren en punts estratègics, on intentava encaixar-se amb el riu, i d’aquesta manera el cost de
la construcció era molt més econòmic. Algunes arriben a tenir una alçada fins uns 17 metres com
és el cas de la Colònia Vidal o bé la Colònia Pons que té uns 13 metres.
Les pedres per a poder construir la presa de la resclosa es recollien del fons del propi riu i en algun
cas excepcional d’altres construccions. El cas més famós és el de Sant Vicenç de Castellet al Bages,
per a poder realitzar l’aiguabarreig del Riu Cardener i el Llobregat, on a la resclosa van aprofitar les
pedres de la Torre de Breny, d’un antic mausoleu romà.
Hi ha casos on la resclosa, s’aprofitaven antigues rescloses d’antics molins fariners, drapers, polvorers o fargues existents que es trobaven a la vora del riu. Per exemple, Cal Casas utilitzava l’antic
molí de Puig-Reig, a Cal Riera aprofitaren el salt d’aigua d’un molí fariner antic també una serradora,
entre d’altres.
1.2.4 Canal
L’aigua que es recollia a la resclosa, era conduïda cap a l’interior de la fàbrica a través del canal. Així
amb la força de l’aigua es podien moure les rodes hidràuliques i les turbines per a poder fer funcionar la maquinària de la fàbrica.
1.2.5 Muralla
Un element, que servia per rodejar l’emplaçament de la colònia. Tot i això cal dir que no totes en
van arribar a tenir. Els objectius d’aquestes eren per un costat, controlar l’interior de la colònia i per
l’altre, marcar el perímetre de la colònia. En algunes colònies la muralla es va conservar fins als anys
cinquanta del segle XX.
1.2.6 Xemeneia
Com s’ha esmentat anteriorment, el riu Llobregat no destacava pel seu cabal i a més a més al llarg
de l’any hi havia diferents períodes entre l’estiu i l’hivern on era variable i per tal de no haver de
tancar la fàbrica a causa de quedar-se sense energia hidràulica, van haver de comptar amb l’ajuda
d’un altre tipus d’energia. Com les màquines de vapor, que recollien el carbó de les colònies mineres
de Cercs-Fígols. Que era transportat amb el ferrocarril.
1.2.7 Habitatges
La majoria de colònies tenien habitatges plurifamiliars, blocs de pisos pels seus treballadors, de 2
o 3 plantes d’alçada, solien tenir galeria en orientació sud. Però és cert que també n’hi havia amb
habitatges plurifamiliars, adossats de planta baixa, com és el cas de la colònia Vidal o l’Ametlla de
Merola.

1.2.8 Església
A les colònies l’Església tenia un paper molt important, el capellà tenia un grau d’importància com
l’encarregat de la fàbrica. Era de confiança dels propietaris. Gràcies al seu paper de mestre de l’escola, s’encarregava de defensar el moviment conservador sociopolític de les colònies. A més a més,
s’encarregaven de promoure entre els joves la creació d’associacions sobre la religió cristiana. Va ser
un dels pilars més durs del paternalisme industrial.
D’aquesta manera, l’església a dins de les colònies és un element important a destacar i normalment sobresortien en l’estil i construcció dins de la colònia. Un exemple d’això el trobem a la colònia
Güell amb l’encàrrec fet a Gaudí, que finalment només es va construir la Cripta. Un altre cas pot ser
a la colònia Ametlla de Casserres on l’església d’estil neogòtic coneguda com a Temple, construïda
per l’arquitecte manresà Alexandre Soler i March.
1.2.9 Convent de Monges i casa de les noies
Als convents hi vivien les monges que s’estaven a les colònies, també s’hi acollien les noies perquè
les noies que encara estaven solteres i eren de poblacions llunyanes, a partir 1940 també hi acollien
noies d’arreu del territori peninsular, hi residien durant els dies feiners. Una altra funció que hi tenia
aquest equipament era el d’escola per a les noies.
1.2.10 Torre de l’amo
Era el millor habitatge de tota la colònia, a més, es reconeixia distintivament. Era el més ampli. Normalment servien de segones residències pels propietaris durant l’època d’estiu. Solien a més estar
separades de la resta dels habitatges.
1.2.11 Torre del director
Solia ser molt similar a la torre de l’amo, així i tot amb una volumetria més petita i més austera.
Aquesta diferenciació a l’hora de construir els habitatges mostra l’afany de voler posar una jerarquia
a la colònia.
1.2.12 Escola
L’escola estava segregada per sexes, com s’ha esmentat anteriorment, les de les nenes estaven dirigides per les monges que dirigien els convents i la dels nens el mossèn de l’església. Aquest servei
anava a càrrec del propietari de la colònia. Cal destacar, però que en algunes colònies on les escoles
eren laiques, com ara cal Prat.
A part d’escoles d’infants, també hi havia casos on apareixien les guardaries pels nens petits, on
podien estar els nens durant la jornada laboral dels pares. En altres casos també hi havia escoles de
formació professional, per preparar el jovent per poder treballar a les colònies.
1.2.13 Queviures
Sorgia per la necessitat d’abastir aliments pels habitants de les colònies, tot i que moltes vegades
també pels habitants de les masies i poblacions properes. A causa dels baixadors de tren que
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aquestes tenien i això permetia que podien subministrar aliments més frescos i nous. Una vegada
més, la botiga era propietat de l’amo.
1.2.14 Cafè, teatre, cinema i casino
Els cafès eren els espais d’esbarjo dels treballadors de les colònies. On podien dur a terme les seves
activitats socials, els locals que eren molt grans rebien el nom de casino.
Els teatres i cinemes eren aquells llocs on hi havia funcions culturals, normalment de cultura tradicional, com ara els Pastorets, la sarsuela, etc.
En definitiva eren espais on relaxar-se i sorgia el sentiment de pertinença i col·lectiu o societat,
cohesionava als habitants. D’aquestes activitats culturals en van sortir, corals, espais de teatre, que
amb els anys encara que segueixen vives en algunes colònies, com és el cas de l’Ametlla de Merola.

COLÒNIA

1.2.15 Horts
Funcionaven per dotar als habitants d’aliments, generar una autosuficiència. Així i tot els treballadors havien de pagar pel servei, tenir un tros, que l’amo els hi posava a disposició. Cal destacar, que
gràcies a aquests horts, durant la postguerra van ajudar a alimentar a les famílies.

Figura 2: Esquema funcionament colònia

1.2.16 Fonts i safreig
En l’època de les primeres colònies, no existia l’aigua corrent així que a les colònies hi havia un espai
on es dotava de safareig per tal de poder rentar la roba, solien haver-hi d’específics per a gent que
tenia malalties infeccioses per tal de no contaminar a la resta, que estaven aïllats de la resta; i de
fonts per poder recol·lectar aigua pel consum.
1.2.17 Zona esportiva
A algunes colònies, es va dotar de camps de futbol, tenis, futbol sala, i generalment, bàsquet ja que
a la pista és més petita.
1.2.18 Ferrocarril
Gran part de les colònies del Llobregat tenien un baixador de la línia de ferrocarril, tant a les colònies del Baix Llobregat com és el cas de la Güell fins al Berguedà, a la Rosal, el cas d’aquests últims
fins i tot van arribar a tenir un vagó propi on es desplaçava la família. Era un factor important per tal
d’exportar i importar materials. I moltes de les propietats de les colònies van utilitzar el poder de la
seva influència per poder-hi posar un baixador a prop d’aquestes.

Figura 3: Axonometria elements d’una colònia
1. Estructura urbana / 2. Fàbrica / 3. Resclosa / 4. Canal / 5. Muralla / 6. Xemeneia / 7. Habitatges / 8. Església
/ 9. Convent de monges / 10. Torre de l’amo / 11. Torre del director / 12. Escola / 13. Queviures / 14. Cafè,
teatre, cinema i cinema / 15. Horts / 16. Fonts i safreig / 17. Zona esportiva / 18. Ferrocarril
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1.3 Tipus de la colònia
Segons la revista de Treballs de la Societat Catalana de Geografia - Núm. 33-34 vol. VII, article de
Jordi Clua i Mercadal; les colònies es poden dividir en tres tipus: La primera, colònia industrial de
morfologia bàsica, la segona colònia industrial de morfologia desenvolupada i l’últim, colònia industrial de morfologia evolucionada.
Per saber quines formen part de cada tipus, es poden agrupar diferents elements descrits anteriorment. La part que formen l’espai industrial, hi ha la fàbrica, el canal i la resclosa; la zona de vida, amb
els habitatges pels treballadors, i serveis com els queviures, el cafè, casino, cinema, teatre, escoles,
zona esportiva, fonts, baixador del tren, etc. I Per últim hi havia els equipaments que eren edificis
simbòlics, que s’utilitzaven com a domini de la colònia: la muralla, l’església i la torre de l’amo o
torre de l’encarregat. D’aquesta manera es poden distingir com són les colònies:
La primera, la colònia de morfologia bàsica: formada només per la zona industrial i d’habitatge, era
una colònia molt reduïda.
La segona, la colònia de morfologia desenvolupada: està organitzada amb l’espai productiu i un de
residència amb uns serveis molt limitats i pot trobar-se algun element simbòlic.
La tercera, colònia morfologia evolucionada, tal com diu en l’estudi: “és la que s’identifica pròpiament amb el model de “gran” colònia i és l’exponent del màxim desenvolupament urbà que han
assolit aquests nuclis de població industrial”. (veure figura 3)
A la comarca del Berguedà:
Cal Rosal (Avià-Berga-Olvan)
Ametlla de Casserres (Casserres)
Viladomiu Vella (Gironella)
Viladomiu Nova (Gironella)
Cal Prat (Puig-Reig)
Can Pons (Puig-Reig)
Can Marsal (Puig-Reig)
Vidal (Puig-Reig)
Riera (Puig-Reig)
Ametlla de Merola (Puig-Reig)

Figura 4: Axonometria elements colònia morfologia bàsica
2. Fàbrica / 3. Resclosa / 4. Canal / 5. Muralla / 6. Xemeneia / 7. Habitatges / 10. Torre de l’amo

A la comarca del Bages:
Soldevila (Balsereny)
El Burés (Castellbell i el Vilar)
La Bauma (Castellbell i el Vilar)
Can Gomis (Monistrol de Montserrat)
A la comarca del Baix Llobregat:
Colònia Sedó (Esparreguera)
Can Bros (Martorell)
Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)

Figura 5: Axonometria elements colònia morfologia desenvolupada
1. Estructura urbana / 2. Fàbrica / 3. Resclosa / 4. Canal / 5. Muralla / 6. Xemeneia /
7. Habitatges / 8. Església / 9. Convent de monges / 10. Torre de l’amo / 13. Queviures
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Capítol 2: Anàlisi de la ciutat de Barcelona del segle XXI
2.1 Context històric
Per tal d’entendre perquè han aparegut les Superilles de Barcelona, i la resposta que intenten donar
davant d’una trama de la ciutat existent tant densificada com és l’Eixample de Barcelona és important reconèixer com s’ha arribat en aquest punt, per això és important contextualitzar històricament
les diferents transformacions urbanes que hi ha hagut i com es concevia la ciutat en els diferents
moments per poder arribar al punt actual que ens trobem.
Així doncs, gran part dels eixamples la seva trama i planificació està pensada des d’un punt de vista
racional i productiu. Fruit de la revolució industrial, quan la població va haver de desplaçar-se del
camp a les ciutats per tal de poder viure durant els segles XIX i XX. Aquest corrent de l’urbanisme es
pot veure al quart Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna, IV CIAM; l’any 1933, amb l’impuls
de Le Corbusier, sorgir la Carta d’Atenes, on s’organitzava la vida de les persones en quatre punts
que són: habitar, circular, treballar i recrear. D’altra banda també hi apareix la construcció dels primers blocs racionals. És a dir, apareix el model de les ciutats globals.
A Catalunya al final del segle XIX, es començaren a construir les carreteres i ferrocarril arran de la
transformació urbana, com s’ha pogut també veure en l’anterior apartat de les Colònies del Llobregat. Pel que fa a les ciutats industrials com Barcelona, es va plantejar ampliar la ciutat a partir d’un
Eixample, conegut com a Pla Cerdà l’any 1860 pel seu impulsor, Ildefons Cerdà. Que li donà una
nova escala a la ciutat i revalorar la urbanització per contra de l’entorn rural.
Així doncs, a principis del segle XX es van intentar tornar a definir punts d’interès urbans. Per tornar a reivindicar nou nuclis de centralitat dins la nova ciutat. Aquests nous teixits es van equipar
amb serveis com l’Hospital de Sant Pau o les escoles públiques com Goday i Casals, entre d’altres,
i la incorporació de parcs. Durant els anys cinquanta i principis dels seixanta, es va iniciar una altra
època on, el boom turístic i les noves infraestructures i la immigració va permetre consolidar el què
es coneix com a Àrea Metropolitana de Barcelona, d’aquesta manera, donava un protagonisme a
la xarxa viària i s’impulsà grans creixements de polígons industrials sense una planificació en el seu
entorn. En canvi es descuidaren dels espais públics, tant equipaments com zones verdes.
És per això a partir dels anys setanta, es proposa impulsar plans urbanístics amb la intenció de reconduir la situació i per tant, amb aquesta voluntat a partir del 1975 aparegué la Llei Catalana del
Sòl, on es prioritza l’escala urbana per damunt de la metropolitana. L’any 1986, a la ciutat de Barcelona, amb l’arribada de la notícia que se celebrarien els Jocs Olímpics l’any 1992, hi va haver un
període de revitalització urbana, dirigida per l’Oriol Bohigas. Hi va haver actuacions com ara a Ciutat
Vella on es va millorar la rehabilitació del patrimoni i als barris com la Barceloneta, Sants, Gràcia i
Torre Baró es van tornar a condicionar amb nous equipaments, serveis, i es varen construir de nou,
el barri de la Vila Olímpica i les rondes, noves infraestructures viàries, entre d’altres.

Figura 6: Secció tipus Eixample
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2.2 El problema actual
La ciutat del segle XXI és afectada per la globalització, i el turisme i les inversions tenen un gran paper, ja que són pols d’atracció de les ciutats. D’aquesta manera al centre de les ciutats s’hi prioritzen
nuclis dedicats en aquests aspectes i apareixen activitats culturals, de consum i de lleure. L’habitatge no és una prioritat i passa en un segon terme. Així doncs, posant-lo a les perifèries d’aquestes.
L’aparició de les noves telecomunicacions digitals, hi ha produït que els habitants no sentin empatia
per la proximitat i això provoca que es produeixi una dispersió de l’espai urbà gràcies a l’increment
de noves infraestructures que incentiven la mobilitat territorial. Aquest model incentivà l’aparició
d’equipaments d’usos mixtos com són l’Illa Diagonal o les Glòries, entre d’altres. Dissociats de l’habitatge.
Per tant, com s’ha anat veient, durant els darrers anys les ciutats han estat pensades des del transport, principalment en el transport privat, en un ritme de vida instantani, de no tenir temps. D’anar
d’un punt a un altre. És a dir, mirant la ciutat des d’un punt de vista del transport. D’aquesta manera
la majoria de ciutats del nostre territori, han quedat completament pensades pel vehicle i l’espai
del vianant en un segon terme. A més a més, també s’han canviat les botigues de barri, de petit comerç local. Per grans superfícies tant de primera necessitat, les alimentàries, normalment situades
a la perifèria de les ciutats per tal de poder accedir-hi amb el cotxe; com, les de serveis de segona
necessitat, basades en el consumisme i conceptes com el “fast fashion”, a més d’això s’han incentivat les compres en línia. Aquestes accions que s’han anat generant, on tot ha de ser immediat, ha
portat a desencadenar la crisi actual del canvi climàtic que afecta directament a tot el planeta i a la
salut.
Durant els darrers anys, hi ha hagut un seguit de crisis, per una banda la climàtica i per l’altra, la
sanitària, que han causat que es comencin a replantejar les ciutats, si aquestes són viables o pel
contrari si necessiten un canvi per tal d’adaptar-se davant dels següents factors.
2.2.1. Crisi climàtica 2020 i l’ús de la ciutat
Un bon exemple d’això, podria ser la vivència particular sobre el qual suposa viure fora la ciutat de
Barcelona, i s’ha de traslladar tant per anar a treballar com per anar a la universitat. Per exemple,
vivint a la ciutat de Manresa, cada dia per poder assistir a les classes de la universitat, cada viatge
triga, amb autobús una hora i dos quarts, en un total de 58 kilòmetres. Això al final de la setmana laborable, suposa aproximadament unes quinze hores i un total de 580 kilòmetres gastats, solament
en el transport públic. Al final del dia, entre la universitat, el transport i anar a treballar, que també
s’han de fer desplaçaments, no hi ha espai pràcticament per la part social ni les cures personals.
L’any 2020, la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 s’ha afegit a la crisi climàtica. La coincidència d’aquestes dues ha provocat l’obertura del debat sobre l’anomenada “ciutat de les proximitats” o la ciutat dels 15 minuts, proposant una reconfiguració urbana que posa la gestió dels
recursos naturals i la hiperproximitat al centre de la discussió, amb l’objectiu de millorar la qualitat
de vida dels ciutadans.

Figura 7: Axonometria el problema actual

Aquest any, el 2020, es compleix el cinquè aniversari de l’Acord de París, que inclou el programa
2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, però mentrestant, la situació del medi
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ambient continua sent preocupant. Passats cinc anys, no es veuen resultats, tan pel que fa a limitar
l’escalfament global a 2n pel 2100 com per a l’objectiu de neutralitat del carboni pel 2050. El mateix
passa amb l’aplicació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. El canvi climàtic, la desigualtat i l’extensió de la biodiversitat posen el món en perill.
Anne Hidalgo, alcaldessa de París, va reunir l’any 2015, a la seva ciutat, mil alcaldes per fer sentir les
seves veus. El paper de les ciutats és cabdal en aquest canvi de paradigma, ja que les zones urbanes
provoquen el 70% de les emissions, el 50% de la població mundial es concentra en les ciutats i l’any
2050, aquest percentatge pujarà al 65%.

2.2.2. Crisi sanitària 2020 i l’ús de la ciutat
Durant el darrer any, va aparèixer la crisi sanitària a causa de la pandèmia de la covid-19. On aquest
model de ciutat i els ritmes de vida que fins ara coneixíem van quedar obsolets, Portant-nos a un
confinament total sense poder sortir de casa, i totes les activitats que havíem fet fins ara arreu del
territori es reduïen a uns petits metres quadrats de les nostres cases, fet que duraren uns tres mesos
aproximadament. A partir d’aquí hi ha hagut una flexibilitat en les mesures, però ens han portat que
ens replantegem, diversos aspectes de les ciutats que ens envolten.

Figura 8: Esquema ritme de vida crisi climàtica 2020 i l’ús de la ciutat

Un dels factors que han dut a terme portar aquest treball i per la qual l’any 2020 serà recordat és
per la crisi sanitària mundial de la covid-19 i que encara hi continua present. Des de principis d’any,
va fer aturar completament moltes de les activitats i intercanvis econòmics fins a una estabilització
d’aquestes però amb unes normes molt estrictes o amb reformulacions d’aquestes. Dins d’unes
normes sanitàries molt estrictes per tal d’evitar la propagació del virus. Aquest factor ha provocat
que el funcionament urbà s’hagi vist implicat des del primer dia. Inicialment, arran del confinament
total, les activitats de les ciutats eren nul·les, Després, els desplaçaments i activitats es van augmentar fins a un kilòmetre al voltant de l’habitatge de cadascú. Fins a arribar a unes normes de desescalada territorials. Aquestes mesures que establert per tal de dur a terme un ritme de vida semblant al
que teníem fins ara ha portat a replantejar qüestions sobre l’organització urbana, col·lectiva, social
i econòmica per tal de dur un futur amb opcions més sostenibles i habitables.
Aquestes diverses crisis han derivat en el replantejament de les ciutats globals, a favor, de la teoria
de la ciutat dels 15 minuts i el territori dels 30 minuts. A través de tornar a configurar la ciutat a partir de la proximitat, per tal de reduir els viatges i d’aquesta manera el carboni i així els habitants poden dur a terme les seves activitats essencials a prop de les seves residències, així doncs incrementa,
per una banda la qualitat de vida i per l’altra el sentiment de pertinença del lloc de residència.

Figura 9: Esquema ritme de vida crisi sanitària i lús de la ciutat
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Capítol 3: Hipòtesi de sol·lucions dins d’una trama existent
3.1 La teoria de la ciutat dels 15 minuts
Es coneix aquest concepte amb el nom de “la ciutat dels 15 minuts” pel màxim temps recorregut
que permet a un habitant anar des de casa seva fins a les seves necessitats de la vida quotidiana a
la vida diària com ara, l’habitatge, la feina, l’educació, els queviures i serveis, l’atenció sanitària, la
cultura i l’esport.
Com s’ha anat podent entreveure en els darrers apartats, actualment es viu en unes ciutats completament anònimes on el trànsit hi és predominant, l’aire està ple de partícules que perjudica la salut
d’aquelles que hi viuen, es compra majoritàriament per internet i en grans superfícies. És a dir, es viu
en una societat de consum i producció, perdent així qualitat de vida. A més a més, cal afegir que des
de l’any passat es viu sota una pandèmia que ha impulsat perdre la interacció social dins la ciutat.
Aquesta proposta trenca amb l’organització de l’urbanisme funcional, que s’ha conegut fins ara.
Ideat inicialment per Le Corbusier al segle XX, tal com s’ha esmentat en el punt anterior, la infraestructura era el que dicta la planificació urbana, la separació espacial de les diferents activitats i rutines diàries implica un gran consum del temps que afecta directament a la qualitat de vida i en situacions de crisi sanitària com la viscuda, l’expulsió de la vida urbana diària de totes les possibilitats
que estan fora del barri. I aquí es troba la diferència entre els dos models, mentre un augmenten
aquests temps, l’altre els intenta reduir al màxim, a través d’una situació de proximitat i d’aquesta
manera guanyar en qualitat de vida.
D’aquesta manera, des de fa uns anys, el Carlos Moreno, científic i econòmic, actualment Enviat
Especial Ciutat Intel·ligent de París; ha impulsat, per una banda, la teoria de la ciutat dels quinze
minuts i per l’altra, el territori dels trenta minuts. La primera sorgeix, a causa dels ritmes de vida i
ciutat comentats en els apartats anteriors. El mateix autor, a la conferència “Ciudades saludables
y sostenible: La ciudad de los 15 minutos” impulsada per l’associació Revo Prosperitat Sostenible,
cita: “la ciutat dels quinze minuts intenta recrear a les ciutats una qualitat de vida a escala humana”.
És a dir, s’intenta repensar la ciutat des d’un altre punt de vista, deixar enrere l’escala de ciutat viària
i automobilística i reorganitzar-la des dels habitants d’aquesta. Des del punt de vista dels vianants
i els ciclistes.
És per això que es pot dir que la ciutat dels 15 minuts sorgeix a partir de reflexionar sobre un nou
urbanisme pensat a partir del paper temps de les vides dels habitants i dels usos que hi ha d’haver
en l’entorn vital de les persones. La temporalitat i l’urbanisme hi estan relacionats, amb el repte que
suposa que sigui una ciutat polirítmica, on els habitants té cadascú el seu ritme social i personal.
També és policònica, on l’ús dels seus espais varia segons els horaris. Per tal de fer front al ritme de
vida d’una rutina estressant.

Figura 10: Esquema funcionament ciutat dels 15 minuts

3.1.1 Els tres critèris bàsics
Els criteris per posar en pràctica aquesta teoria segons Carlos Moreno són el Chrono-urbanisme, la
chronotopia i la topofilia, un cercle en què el temps, l’espai, la qualitat de vida i la sociabilitat estan
units.
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1. Chrono-urbanisme: el ritme de la ciutat
Aquest concepte sorgeix per tal de donar una resposta al fenomen de la dessincronització i de
la lleugeresa de les pràctiques socials i els estils de vida. Per tant, promou incorporar la mesura
temporal a la planificació urbana per tal de combinar espai, moviment i temps. Igualment, l’entorn
construït, fluxos i horaris. Com diu l’autor, intentar integrar la temporalitat dins del disseny urbà,
canviant la relació amb el temps i, amb més precisió, la relació entre el temps de la mobilitat.
S’ha de tenir en compte que, la ciutat dels quinze minuts, el que intenta és disminuir la mobilitat
entre les diferents necessitats dels ciutadants, entenent-ho com a mobilitat obligada i d’aquesta
manera poder passar a la mobilitat escollida, gràcies a la ciutat policèntrica i multiservicial.

2. Chronotopia: un lloc, multiples usos
Aquesta idea, s’entén a partir de la capacitat que ha de tenir la ciutat per tal de poder adaptar-se
a les diferents necessitats individuals de les persones que hi viuen. Fins ara gran part dels equipaments i edificis que formen les ciutats són pensats per a usos específics. En canvi, la chronotopia
afegeix el factor del temps, i d’aquesta manera poder utilitzar un mateix espai amb diferents usos
segons els diferents temps. Un exemple, existent de chronotopia, ja implementat a les ciutats són
les places, ja que és un mateix espai, i hi passen diferents usos com pot ser: un mercat, un aparcament, un espai de festa, d’esdeveniments culturals o polítics, fins i tot espais de reivindicació
ciutadana, etc.

Figura 11: Esquema ritme de vida a la ciutat dels 15 minuts

Dit d’una altra manera, tracta de rumiar sobre les diferents sèries rítmiques d’un lloc per tal de
trobar les diferents funcions que podria haver-hi i transformar-se en un lloc de múltiples usos. La
diversificació dels usos en un mateix espai genera més intensitat dels llocs, generant una optimització dels espais o equipaments existents.
Es podria exemplificar doncs, per exemple un equipament o lloc que durant les diferents hores del
dia canviés d’ús com podria ser d’una escola primària a tallers per adults; en diferents dies de la
setmana, un pati d’escola per un mercat o plaça pública; segons l’època de l’any, una universitat a
un espai d’exposicions o conferències. L’urbanisme tàctic, també en podria ser un exemple, ja que
permet que en un mateix espai es modifiquin els seus usos.

3. Topofilia: sentiment al lloc
El darrer parer sobre la ciutat del quart d’hora és la topifilia, que el seu significat és exactament
“amor pel lloc”. Intenta reivindicar, que les ciutats no s’hi visqui des de l’anonimat, que hi hagi una
relació entre els habitants i l’entorn al qual resideixen, i que entre aquests sorgeixin vincles efectius.
És un punt bastant ambiciós, ja que perquè això succeeixi hi ha múltiples factors que ho condicionen.
Cal remarcar, com a ciutat sostenible que pretén ser la ciutat dels quinze minuts, es busca que hi
hagi una relació entre l’entorn, la natura, la biodiversitat o l’aigua entre els seus residents. Hi ha estudis que marquen que la diferència entre aquelles ciutats denses on el ciutadà sent la necessitat de
fer escapades o no, és proporcional entre la bona relació que hi ha amb la naturalesa i com es relaciona dins la ciutat. Implicant, la qualitat de vida social i el desenvolupament de vincles amb el barri.

Figura 12: Esquema Plaça del Sol, un lloc múltiples usos i sentiment al lloc
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3.1.2 Com ha de ser la transformació urbana:
En definitiva, les noves ciutats, des de la visió de la teoria de la ciutat dels quinze minuts; podrien
recuperar i redescobrir la proximitat, han de ser més homocèntriques, recuperant el temps sigui
individual, familiar o social. Per contra, busca allunyar-se de la ciutat del productivisme, la de Le
Corbusier. Com s’ha esmentat anteriorment, perquè una ciutat sigui homocèntrica, s’introdueix o
es recupera el concepte del temps, sota la mirada de l’Antiga Grècia, i la seva mitologia com són
Cronos, simbolitzant el temps del rellotge; Kairos, la creació i Aion l’espiritualitat.
Actualment hi ha una situació peculiar, per una banda es viu sota la mirada a la crisi sanitària, la
pandèmia, on hi ha la premissa de distància física per tal de baixar el ritme de contaminació viral,
disminuir la propagació d’aquest. Per l’altra, hi ha la variable de la intensitat social, que és indispensable per tal que les ciutats continuïn sent generadores de vida i per això s’ha de continuar fent
valdre. S’ha d’intentar aconseguir que sigui possible que aquestes dues premisses convisquin.
És per això que es troben sis indicadors d’alta qualitat social per reivindicar, el què es poden fer dins
d’una ciutat dels 15 minuts, són els següents: Treballar, viure, queviures, cures, aprenentatge, descansar. Lluitant contra una societat segregada tant socialment com econòmicament. Construir una
ciutat policèntrica, amb multiserveis. A la ciutat de París, per exemple, hi ha una plataforma digital
que posa en coneixement quins serveis hi ha als voltants. No es tracta només de parlar sobre els
espais públics sinó una transformació sobre el comerç de proximitat, de projectes de transformació.

Figura 13: Esquema sis indicadors d’alta qualitat de vida urbana

És una gran oportunitat per tal de poder desaccelerar el mode de vida que s’ha emprat fins ara,
de tenir espais verds, recuperant els carrers, pacificant-los, donant prioritat a una mobilitat a peu
o amb bicicleta. Per tal de poder tenir a l’abast diferents serveis a prop, que aquests equipaments
puguin ser polivalents i que es puguin transformar per tal de tenir un gran ventall de possibilitats a
la vora de casa, tanmateix també s’ha d’incloure la possibilitat de treballar presencialment o digitalment. Finalment, afavorir la proximitat en els serveis de salut i atenció tant a persones grans i fràgils.

3.2 Les Superilles
El projecte de les Superilles va començar a partir del 2015, amb l’actuació de la Superilla del Poblenou. El principi del projecte estava dedicat solament a canviar les normes del viari que estava afectat en la malla de tres per tres, es distingien diferents vies, la bàsica que correspon a la trajectòria
habitual per distribuir-se per la ciutat; la local que equival a la malla d’ordenació local i per últim, la
veïnal com el seu nom indica, intenta apropar-se als veïns. Aquestes vies són modificades amb les
diferents intervencions: eliminar les barreres arquitectòniques i així poder eixamplar la zona pels
ciutadans, a més a més, generant zones de trobada i caminar. En aquestes vies també s’intenta intensificar l’espai del comerç local, cafès i zones d’espais per infants. Així doncs, s’hi va anar treballant
fins a la Superilla que hi ha actualment fins i tot hi ha una zona esportiva, espai infantil, zona de
lleure per a poder fer el pícnic. S’hi ha consolidat l’espai del verd.
Pel que fa a la ciutat de Barcelona s’està replantejant la trama de la ciutat, de l’Eixample per tal
d’afavorir i repensar la ciutat per a tots els ciutadans des dels infants a la gent gran i pensant també amb el comerç de proximitat, a través del projecte de les Superilles començat a partir del 2015.
Actualment, per a poder fer el canvi d’escala es vol repensar a partir d’eixos estructurals verds on es
puguin trobar a uns dos-cents metres. L’espai, la qualitat de vida i la sociabilitat estan units.

Figura 14: Esquema previsió dels eixos verds i les Supercruilles a l’Eixample
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Des de l’Ajuntament de Barcelona es vol intentar que les Superilles sigui un mètode d’estructurar
la ciutat a partir d’eixos verds. Tenir una intervenció que comprengui tota la ciutat, no que siguin
intervencions puntuals.
L’actuació dins de l’Eixample, és de prioritat principal, per diferents motius, és l’àrea de la ciutat amb
nivells de contaminació, per tant, també és la zona on més trànsit hi ha, ja que gran part d’aquest és
de vehicles que sols volen travessar-la. Per contra posició és la part de la ciutat que més transport
públic hi ha, per tant, es vol intentar potenciar-lo més i que puguin participar dels eixos verds.
El què pretén aquesta nova infraestructura urbana gràcies a transformar l’espai públic que està
destinat al vehicle privat a destinar-lo per a un nou model és que la ciutat sigui més sostenible, més
accessible, més pròxima tant pel comerç com a les activitats que incorporin zones d’estar i infantils.
Per això, s’hi apliquen dos tipus d’intervencions, per una banda, el dels eixos verds que correspon
a les vies amb voluntat de pacificar-les, perquè puguin crear-se relacions socials entre els veïns a
través de parcs infantils i activitats del lleure. Per l’altra, la creació de places entre els encreuaments
de l’Eixample, que aparegui més verd, més espai pel lleure.
Per exemple, si comparem l’espai que forma una cruïlla de l’Eixample amb el d’una plaça de Gràcia, es troba que són similars. Es vol aprofitar aquest espai per a crear una nova pauta de l’espai
col·lectiu, a través de diverses estratègies. La primera es busca millorar el sòl fent que com a mínim
un vint per cent sigui permeable i que hi hagi arbrat i plantes per tal de millorar l’ambient amb els
elements del verd, l’aigua o la terra entre d’altres. La segona, com s’ha esmentat anteriorment, crear
una zona de proximitat on els veïns poden fer les relacions entre ells, també pel comerç, tenint en
compte totes les edats dels habitants, des dels més menuts a la gent gran. La següent, donar una
nova materialitat d’un impacte baix pel medi ambient, que sigui capaç d’ajustar-se a altres zones.
Una altra, donar valor al patrimoni de la ciutat i dels elements existents. Donar valor a la permanència. I per últim, encara que siguin zones de pacificació del vehicle per donar prioritat al vianant.
Donar accessibilitat als veïns i vehicles d’emergència.
El projecte de les Superilles és conegut per crear-se a partir de la proximitat amb els veïns que envolta l’actuació. Creant una participació activa, per tant des del principi ja té aquesta connotació de
proximitat i social que vol aconseguir un cop dutes a terme.

Figura 15: Comparació d’una plaça de Gràcia i una cruïlla de l’Eixample
escala 1:1000
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Capítol 4: Casos d’estudi
En aquest capítol, s’estudiarà un cas de les colònies i un cas d’una proposta de transformació urbana de les ciutats del segle XXI. Ja que aparentment poden estar allunyades, ja que estan pensades
en contextos diferents, ja que el cas de les colònies intenten crear una ciutat de nova planta, en
canvi el cas de les Superilles intenten refer o repensar la ciutat. Per tal que en contraposar-les, poder
establir quines relacions hi ha entre aquestes dues arquitectures, què tenen en comú a l’hora de
parlar de requeriments d’urbanitat mínima. Per tal de veure què ens ha faltat durant la pandèmia
sanitària del 2020.

4.1 Colònia Pons, Puig-Reig
4.1.1 Contextualització
La colònia Pons està situada al terme municipal de Puig-reig a la comarca del Berguedà. És la colònia tèxtil escollida com a cas d’estudi perquè es pot considerar un dels millors exemples de colònia
de morfologia evolucionada, segons l’estudi de Jordi Clua i Mercadal mencionat anteriorment. A
més a més, forma part del patrimoni industrial de Catalunya i des del 2017 està declarada com a bé
cultural d’interès nacional (BCIN).
La colònia tèxtil va ser inaugurada l’any 1880 per la família Pons, aquesta va comprar els terrenys
de cal Garrigal l’any 1874 i l’any 1895 ja estava tota construïda on es recollia la zona industrial, els
habitatges i serveis bàsics juntament amb una zona simbòlica que hi recollia un bosc i un jardí on
s’hi construeix les torres de la direcció i propietat de la colònia.

Núm. 11

Nom: Cal Pons

Localitat: Puig-Reig
Comarca: Berguedà
Altitud: 430 m

3.

1.

2.

Relació riu: Resclosa, Canal
Any de construcció: 1880

1. Carrer Orient
2. Plaça del Sol
3. Plaça Sant Josep

Nombre d’habitants: 800

Habitatges: Sí: blocs de pisos, 2 torres amos i xalet director.

Equipaments: Sí: queviures, cafè, fonda, forn de pa, església,
escola, convent, residència de noies i teatre. Muralla de 2 m, 3
portals i 2 entrades

Estat actual: Nous habitatges, indústria, al convent: Consorci del Parc
Fluvial del Llobregat, l’església museïtzada: centre d’interpretació de
les colònies. A la residència de les noies i teatre: Alberg de Can Pons

4.1.2 Projecte
L’estructura urbana de la colònia Pons, és un gran exemple d’un nucli urbà planificat. Aprofita el
desnivell de la parcel·la per organitzar-la i crear diferenciació entre la classe social treballadora i la
propietat. Així doncs la seva ordenació és molt específica, a la part més baixa, al costat del riu hi
ha la fàbrica, seguida dels habitatges dels obrers, els serveis i finalment apareixen les cases de la
família Pons.
Pel què fa la fàbrica, com ja s’ha esmentat estava al peu del riu. És una fàbrica amb diferents pisos
paral·lela al riu, una nau rectangular amb grans finestres per tal d’aprofitar la llum solar, hi constaven
les turbines, per tal d’aprofitar l’energia hidràulica. Aquesta està construïda per la mateixa pedra la
resclosa, una de les més altes que hi havia el riu Llobregat, d’uns tretze metres. A continuació de la
resclosa hi apareix el canal que conduïa l’aigua cap a l’interior de la fàbrica a la sala de les turbines
per poder-les posar en marxa. Per acabar de formar el conjunt industrial també hi apareix la xemeneia, que es va introduir més tard, la màquina de vapor com a element paral·lel a les turbines de
l’energia hidràulica. Aquesta colònia va tenir una muralla amb murs de dos metres d’alçada fins a la
Guerra Civil Espanyola que va ser enderrocada i no es tornà a construir.
A continuació, annexat a la fàbrica hi ha els habitatges pels majordoms i els encarregats, és un bloc
d’habitatges de tres plantes. També hi ha els habitatges dels obrers de les fàbriques, un conjunt de
16 escales, 96 habitatges que consoliden el carrer d’Orient. És una volumetria on hi ha obertures a
les dues façanes, a la part sud apareixen les galeries. Més tard, també apareixen els habitatges

COLÒNIA
PONS

Figura 16: Esquema colònia Pons en relació als espais públics
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de les famílies que se’n cuidaven dels negocis de la colònia i també el personal de les oficines, els
manyans, etc. L’habitatge de les cavalleries i la planta semienterrada de l’habitatge hi vivien els
jardiners.
A un nivell superior, es troba la plaça de Sant Josep, rectangular amb forma d’U on es localitzen
els diferents equipaments que hi havia a la colònia. Hi havia l’església de Sant Josep, que estava
assignada la rectoria, el convent de les monges i casa de les noies, la residència de les noies treballadores, l’escola i el teatre, cinema i casino. Equipaments de la colònia, que destacaven també
perquè és des d’on es reivindicava el moviment de colònia i el que comportava viure en ella, també
s’intentava influenciar en el pensament cristià. Aquesta plaça, a més a més, els diumenges s’emprava per a ballar sardanes, els actes de la festa major, les trobades literàries i musicals, quan hi havia
coral a la colònia, era l’espai on es feien els assajos. També era el lloc on el jovent es reunia i l’espai
on feien gresca les noies que s’estaven a la residència.
En un nivell més alt hi havia la Torre Vella i la Torre de l’amo. Aquests edificis tenen una arquitectura
singular per tal de destacar per sobre l’espai de la fàbrica i donar singularitat a la colònia, juntament
amb la casa del director i les dues torres dels amos d’aquesta. Aquestes dues últimes estaven emplaçades al capdamunt de tot de la parcel·la de la colònia al mig d’un jardí. La casa del director està
enmig del jardí i la zona de bosc.
La colònia estava dotada de diferents serveis, generalment ubicats a la plaça del Sol juntament
amb el carrer de la Baixada, es podien trobar els queviures, el cafè, el forn de pa, i la fonda. Amb la
intenció d’abastir d’aliments i de tots aquells productes que eren necessaris per als habitants de la
colònia.
També al peu del riu, s’hi localitza la zona dels horts, camp de secà i els galliners, on cada família
podia llogar una parcel·la per tal de poder ser més autosuficient. Molts dels aliments o els productes necessaris per dur a terme l’activitat industrial, eren importats gràcies al baixador del ferrocarril
que hi havia.

Figura 17: Axonometria Colònia Pons
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4.2 Superilla de Sant Antoni al barri de l’Eixample, Barcelona
4.2.1 Contextualització
La Superilla de Sant Antoni es troba al barri de l’Eixample que serà objecte pel cas d’estudi, ja que
és una proposta que ja s’ha executat i es troba en funcionament. Aquesta ha sigut implementada
a través d’un procés participatiu amb els veïns de l’entorn on es troba per tal de millorar l’espai
públic. Així doncs el 2017 van començar amb la proposta de la Superilla que s’ha format a partir de
tres fases de projecte coincidint també amb el projecte de rehabilitació del Mercat de Sant Antoni.
D’aquesta manera intentar descongestionar una zona molt densa de la ciutat de Barcelona, per tal
d’apropar-se cap a una ciutat més propera, social, ambiental i econòmicament canviant..
4.2.2 Projecte
Tal com expliquen el projecte a l’Ajuntament de Barcelona, l’estructura urbana de la ciutat, que es
troba dins de l’Eixample, és modificada per tal de fer un espai per apropar-se més als ciutadans i
afavorir la mobilitat sostenible. D’aquesta manera, es distingeixen diferents vies, la bàsica que correspon a la trajectòria habitual per distribuir-se per la ciutat; la local que equival a la malla d’ordenació local i per últim, la veïnal com el seu nom indica, intenta apropar-se als veïns. Aquestes vies
són modificades amb les diferents intervencions: eliminar les barreres arquitectòniques i així poder
eixamplar la zona pels ciutadans, a més a més, generant zones de trobada i caminar. En aquestes
vies també s’intenta intensificar l’espai del comerç local, cafès i zones d’espais per infants. Com s’ha
esmentat anteriorment, el projecte consisteix en tres etapes.
La primera és la formació d’una plaça a la cruïlla entre els carrers Compte Borrell i Tamarit, aquesta
part es realitzà juntament amb la rehabilitació del Mercat de Sant Antoni. Així doncs l’actuació consisteix a pacificar aquest encreuament a partir del disseny d’una plataforma única la qual els vehicles no hi poden transitar, ja que es tracta d’una via veïnal. També apareix l’element mobiliari d’una
pèrgola per tal de realitzar el mercat setmanal dels diumenges i altres aplecs veïnals o culturals. A
més a més, s’han obert antics patis interiors cap a la ciutat, per poder dotar-la de més espai públic
i jardins verds. Amb la intenció que els veïns puguin tenir zones de lleure.
La segona, consisteix a tornar a urbanitzar el carrer Compte Borrell i Parlament a través de l’urbanisme tàctic, l’equip encarregat de transformar aquesta zona més pacífica, són els arquitectes Leku
Studio, aquesta fase del projecte s’ha realitzat el 2019. Es tracten d’uns 16.180 metres quadrats.
A través del mobiliari urbà, jardineres i el paviment s’ha actuat augmentant l’espai pels ciutadans
afavorint l’espai d’estar i jugar, l’espai verd plantant arbusts i diverses plantes herbàcies mitjançant
jardineres, i han reduït a un sol carril de circulació per aquesta via a més a més a una velocitat reduïda. Aquests diferents espais per tal de diferenciar els diferents usos s’ha emprat la pintura per
assenyalar-ho. Una actuació semblant a la de la ciutat dels quinze minuts, per la seva escala d’intervenció, però podem veure que hi ha la falta del programa, amb la reivindicació dels queviures de
proximitat, o les escoles i equipaments com els cinemes, teatres o casinos on són espais d’esbarjo
i lleure per les persones que viuen a la zona. Perquè això succeeixi és una evolució a llarg termini.

Figura 18: Esquema Superilla Sant Antoni en relació als espais públics

L’última actuació ha consistit a ampliar les voreres de les escoles Ferran Sunyer i Sagrat Cor, a través
de replans de fusta a partir de beneficiar-se dels espais d’estacionament dels vehicles, s’ha incrementat el verd i per tant, ha millorat la seguretat dels estudiants, a més s’ha instal·lat nou mobiliari
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urbà als xemfrans més propers als col·legis amb bancs i jardineres per tal de crear relació entre elles.
Així doncs es pot veure que el projecte de la Superilla ha anat evolucionant i que no només es
centra en modificar el viàri de la ciutat, sinó que intenta modificar l’entorn de l’actuació i dedicar
l’espai als veïns, però com s’ha pogut veure anteriorment, no aconsegueix ser ser autosuficient, tal
i com es proposa a la ciutat dels quinze minuts, o el model de les colònies, estaria bé que hi apareixessin espais on dur a terme diferents activitats que actualment hi manquen, com per exemple
una biblioteca, un casino, un espai per poder fer esport, per tal que dins de la Superilla pogués ser
autosuficient i que els habitants de la zona en un principi no haguéssin de dependre d’altres espais
de la ciutat ja que tindrien cobertes totes les necessitats bàsiques, les activitats socials i els estudis
o treballs. Aquesta autosuficiència, podria ser una estretegia de l’Ajuntament per tal d’afavorir-les.

Figura 19: Axonometria Superilla de Sant Antoni
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Capítol 5: Conclusions
Un cop s’ha analitzat les colònies tan de forma més teòrica com d’una en concret amb el cas d’estudi, s’ha pogut complir un dels objectius, que era aprendre més sobre les colònies que estan tan
presents aquí i descobrir com funcionaven aquestes i si aquestes seguien un model o tenien elements en comú.
Així és, com s’ha vist que les colònies és un model que va quedar congelat al segle XX i que actualment pràcticament estan en desús per la desaparició del model productiu tèxtil que hi havia a les
fàbriques, però l’aprenentatge pot estar viu. Després d’analitzar-les es veu que aquelles colònies de
morfologia avançada, tal com les descriu Jordi Clua i Mercadal. Deixant enrere els factors per les
quals van sorgir com el del control social, econòmic o polític. Tenen un model urbà que genera una
gran autosuficiència, de cicle tancat on es pot dur una vida plena sense la necessitat de sortir-ne
gràcies als seus elements que la formen. Com són, la resclosa i el canal per tal d’aprofitar l’energia
hidràulica i així poder funcionar els talers de les fàbriques, les quals també aprofitaven la llum solar
amb la seva construcció, els horts i galliners que proporcionaven queviures pels habitants que hi
vivien, també estaven dotades de queviures per tal de tenir tots els productes que necessitaven i
no haver de sortir de la colònia, al mateix passava amb els equipaments, com l’escola, on anaven
els infants que hi havia a la colònia, la guarderia on hi havia els nens mentre els pares treballaven
o l’església, on a part de dir missa també hi solia haver un moviment per educar els infants en la
religió aconseguint ser un dels punts més importants del paternalisme dins la colònia.
Amb aquests elements per tant, es pot veure que hi són presents aspectes com la sostenibilitat o la
proximitat o la sociabilitat. També cal destacar que l’estructura urbana de la colònia i la disposició
dels diferents equipaments i serveis és important per tal de crear relacions entre elles i que la vida
urbana i les relacions socials entre els que hi habitaven fossin rellevants. I són respectuoses amb el
medi que les envolta.
Mentrestant amb l’anàlisi elaborada de la ciutat de Barcelona al segle XXI, es pot veure que la trama
de la metròpolis és molt consolidada, compacte i densa. Aquest model de l’Eixample fins ara havia
funcionat molt bé, però tal com s’ha pogut comprovar en veure que estem passant per diferents
crisis, sigui climàtica o sanitària entre d’altres. Doncs aquesta estructura urbana està quedant una
mica obsoleta perquè no hi ha espai per a les necessitats actuals. Per tant, necessita un canvi de
paradigma urbà per tal de donar resposta a les diferents necessitats per tal de donar una resposta
a les diferents problemàtiques que ens podem trobar en aquest segle XXI. D’aquesta manera, en el
cas d’estudi de la ciutat de Barcelona, s’ha vist com el model de la Superilla i la nova reestructuració
urbana que es vol implementar al llarg de la trama seria un dels primers passos a seguir per tal de
poder-li donar una resposta, per tal d’aconseguir una ciutat més social, sostenible i autosuficient.

ficació de les Superilles i els eixos verds que es volen realitzar en els pròxims anys també es tingués
compte aquest aspecte, permetria reivindicar nous conceptes dins la ciutat o crear noves referències de “barris”, d’una dimensió més acotada, creant així nous punts de centralitat en ella. A més,
permetria donar una resposta als tres valors de la ciutat dels quinze minuts.
Primer, a través del chrono-urbanisme, la importància de tenir equipaments a l’abast, siguin escoles, les zones esportives o serveis com el teatre o cinema, els queviures, o els cafès a l’abast, per tal
que el fenomen del temps no sigui un impediment a l’hora de voler dur a terme qualsevol activitat.
Aquest és un dels aspectes més positius, com s’ha esmentat anteriorment, que es troba a la colònia,
ja que tenien quasi tots els serveis i requisits que un necessita per a la vida quotidiana al seu perímetre. Aquest punt, permetria reduir la mobilitat obligada i permetria introduir l’aspecte del temps
dins de la vida urbana.
El següent concepte, el de la chronotopia, estratègia que també s’aplica en el cas de les colònies,
per exemple a les esglésies. Afavoriria per exemple, l’ús dels patis de les escoles o guarderies, a les
hores que s’acaba l’activitat escolar, per tal de dotar encara més d’espai públic a la ciutat. Convertir
l’interior, en un cinema o teatre, als caps de setmana per tal de promoure que els llocs de la zona
tinguin múltiples usos. Un altre cas, el d’utilitzar l’estructura urbana per a crear relacions amb els
habitants, la importància de tenir una plaça, un lloc amb molta flexibilitat d’usos que hi pot incloure
des d’un mercat setmanal, a actes culturals o simplement un espai on poder reunir-se amb els veïns.
I així intensificar la zona per tal de poder adaptar-se a les necessitats dels ciutadans de la Superilla.
L’últim concepte, la topofilia, com s’ha vist, l’amor pel lloc, com ja s’ha anat veient a les colònies
aquest concepte hi era molt present, per tal que el treballador estigués content i volgués estar-s’hi
i que treballés allà. I els elements que duien a terme aquest concepte eren els habitatges, les esglésies, entre d’altres. És molt important, poder reivindicar l’espai pels habitants i l’entorn que els
envolta.
D’aquesta manera, segurament en una nova pandèmia, si s’ha de viure un confinament estricte com
el que vam viure amb la pandèmia de la covid-19 el març del 2020, possiblement no hauria de ser
tan rígid, ja que serien Superilles que podrien arribar a funcionar com a “barris bombolla” perquè
no caldria sortir-ne per tal de poder dur a terme les activitats de la vida urbana més quotidiana. Gràcies a l’autosuficiència que hi hauria per a cada Superilla, permetria establir una bona relació entre
la naturalesa dels eixos verds i les places que es volen implementar i alhora millorar la correlació
amb la ciutat enriquint la qualitat de la vida social i el lligam amb la Superilla o el barri “bombolla”.
I permetria una flexibilitat urbana que no es va poder realitzar perquè la ciutat no estava preparada
per aquesta crisi sanitària.

Un dels altres objectius, després de conèixer la realitat de la ciutat actual, es pot veure que hi ha
aspectes dels models de les colònies, que es van crear a Catalunya al segle XIX-XX al llarg del riu
Llobregat, que es podrien intentar aplicar-se per tal d’aproximar-se cap a aquests nous canvis que
s’està veient que s’hi han de produir. Tot i que estem parlant d’escales diferents, hi ha aspectes de
la unitat mínima de vida urbana que no són incompatibles entre elles.
El valor de l’autosuficiència es posa en relleu. Si en el cas de la ciutat de Barcelona, dins de la plani-
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Núm. 1

Núm. 3

Localitat: Avià, Berga, Olvan

Localitat: Casserres

Nom: Cal Rosal

Comarca: Berguedà
Altitud: 485 m

Nom: L’ametlla de Casserres
Comarca: Berguedà
Altitud: 457 m

Relació riu: resclosa, canal

Relació riu:resclosa, canal

Nombre d’habitants:1200

Nombre d’habitants:300 (1990)

Any de construcció: 1859-1863
			treballadors (1970)
Habitatges: Sí: habitatges

Equipaments: Sí: escola, estació tren, comerç

Any de construcció: 1893

Habitatges: Sí: Habitatges plurifamiliars i torre propietaris

Equipaments:Sí: cafè, fonda, convent, escola nens i nenes, rectoria,
queviures, Església

Estat actual: Konvent Puntzero, espai creatiu

Estat actual: La central hidroelèctrica encara està activa, hi ha
petits tallers i una empresa de cel·lulosa d’unes 20 persones aproximadament, la població és majoritàriament envellida.

Núm. 2

Núm. 4

Localitat: Avià

Localitat: Avià

Nom: La Plana

Comarca: Berguedà
Altitud: 485 m

Nom: Cal Metre

Comarca: Berguedà
Altitud: 425 m

Relació riu: Canal, resclosa

Relació riu:resclosa, canal

Nombre d’habitants: 700

Nombre d’habitants: 689

Any de construcció:1884

Habitatges: Sí: Habitatges plurifamiliars i torre propietaris
Equipaments: Sí: edifici de serveis i capella

Estat actual: Polígon industrial, els habitatges de la colònia estan ocupats.

Any de construcció: 1898

GIRONELLA

Habitatges: Sí: Habitatges plurifamiliars i torre propietaris
Equipaments: Sí: Queviures

Estat actual: Alguna nau en ús
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Núm. 5

Núm. 7

Localitat: Gironella

Localitat: Gironella

Nom: Cal Bassacs

Comarca: Berguedà
Altitud: 469 m

Nom: Viladomiu Nou
Comarca: Berguedà
Altitud: 469 m

Relació riu: resclosa, canal

Relació riu:Resclosa, canal

Nombre d’habitants:1042

Nombre d’habitants: 730 (1982)

Any de construcció: 1869

Habitatges: Sí: Habitatges per treballadors i torre de propietaris

Equipaments: Sí: escola, guarderia, zona esportiva, església, queviures, cafè, associació veïns.
Estat actual: Nucli urbà cal Bassacs forma part de Gironella

Any de construcció: 1897

Habitatges: Sí: Habitatge per obrers

Equipaments: Sí: Església, guarderia infantil i maternal, zona esportiva, botigues, escola, carretera que uneix la colònia amb la
colònia el Guixaró.
Estat actual: Els 102 continuen ocupats (aprox) i la torre dels
amos esta museïtzada com a centre d’interpretació de les colònies
tèxitl del Riu Llobregat, a més, la fàbrica està en funcionament.

Núm. 6

Núm. 8

Localitat: Gironella

Localitat: Casserres

Nom: Viladomiu Vell
Comarca: Berguedà
Altitud: 469 m

Nom: El Guixaró

Comarca: Berguedà
Altitud: 425 m

Relació riu: Resclosa, canal

Relació riu: Resclosa, canal

Nombre d’habitants: 279

Nombre d’habitants:

Any de construcció: 1878

Habitatges: Sí: -Habitatges per treballadors i torre de propietaris
Equipaments:Sí: Metge, forn, queviures, estanc, horts pels obrers,
teatre i escorxador
Estat actual: Hi viuen unes 140 persones, que des de l’associació
de veïns continuen amb el calendari festiu i hi ha diverses activitats industrials.

Any de construcció:1893

Habitatges: Sí: per a treballadors

Equipaments:Sí: Naus industrials, església, 2 teatres, escor-

xador, escola, camp de futbol, guarderia, biblioteca

Estat actual: Nucli de població independent, aprox 119 habitants,
més segones residències. S’utlitza la nau industrial.

28

Núm. 9

Núm. 11

Localitat: Puig-Reig

Localitat: Puig-Reig

Nom: Cal Prat

Comarca: Berguedà
Altitud: 455 m

Nom: Cal Pons

Comarca: Berguedà
Altitud: 430 m

Relació riu:Resclosa, canal

Relació riu: Resclosa, Canal

Nombre d’habitants:233 (1900)

Nombre d’habitants: 800

Any de construcció:1875

Habitatges: Sí: 20 edificis i la casa de l’amo.

Equipaments:Sí:2 tavernes, botiga, hostal, barberia, església,
rectoria, forn de pa, carnisseria i escorxador

Estat actual: minicentral hidroelèctrica totalment automatitzada,
sols hi ha una nau ocupada per una empresa.

Any de construcció: 1880

Habitatges: Sí: blocs de pisos, 2 torres amos i xalet director.

Equipaments: Sí: queviures, cafè, fonda, forn de pa, església,
escola, convent, residència de noies i teatre. Muralla de 2 m, 3
portals i 2 entrades

Estat actual: Nous habitatges, indústria, al convent: Consorci del Parc
Fluvial del Llobregat, l’església museïtzada: centre d’interpretació de
les colònies. A la residència de les noies i teatre: Alberg de Can Pons

Núm. 10

Núm. 12

Localitat: Puig-Reig

Localitat: Puig-Reig

Nom: Cal Casas

Comarca: Berguedà
Altitud: 455 m

Nom: Cal Marçal

Comarca: Berguedà
Altitud: 425 m

Relació riu:Canal, resclosa

Relació riu: Canal i resclosa

Nombre d’habitants: 100

Nombre d’habitants: 102

Any de construcció: 1868

Habitatges: Sí: Habitatges per treballadors i torre de propietaris
Equipaments: No. Molt pròxima a Puig-Reig

Estat actual: En desús, forma part del nucli urbà

Any de construcció: 1893
			

(treballadors)

Habitatges: sí: habitatge propietaris, 54 pisos

Equipaments: Edificis industrials annexos, esgésia parroquial, cine

Estat actual: Molt bén conservada, petit complex industrial i producció d’electricitat.
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Núm. 13

Núm. 15

Localitat: Puig-Reig

Localitat: Puig-Reig

Nom: Cal Vidal

Comarca: Berguedà
Altitud: 455 m

Relació riu: Resclosa, canal
Any de construcció: 1901
Nombre d’habitants: 700

Habitatges: Sí: unifamiliars de PB+1, 2 torres: amo i director

Equipaments: Casal de la dona, convent, escola de nens i nenes,
guarderia i casa d’allotjament i formació per noies, església,
fundació Vidal, biblioteca, sala de música, bar Juventus i zona
esportiva, teatre

Estat actual: Museu Colònia Vidal, central hidroelèctrica, cooperativa d’habbitatges.

Nom: L’Ametlla de Merola
Comarca: Berguedà
Altitud:
Latitud:

Relació riu: Resclosa i canal
Any de construcció: 1871

Nombre d’habitants: 500 treballadors (1878)

Habitatges: 90 habitatges (Pb+1), edifici allotjar 140 noies,
Equipaments: Església, escola, mercat,teatre

Estat actual: Els habitatges continuen actius, els habitants duen
a terme activitats lúdiques de la colònia, com a activitat hi ha
empreses i petits tallers locals.

Núm. 14

Núm. 16

Localitat: Puig-Reig

Localitat: Navàs

Nom: Cal Riera

Comarca: Berguedà
Altitud: 455 m
Relació riu:

Any de construcció:

Nombre d’habitants: 180 (1905)

Habitatges: torre i blocs d’habitatge

Equipaments: Escola, forn de pa, queviures, escola i església

Estat actual: Central hidroelèctrica, edifici escoles: usos socials
de la petita comunitat

L'Ametlla de Merola

Nom: Soldevila o Sant Esteve
Comarca: Bages
Altitud:
Latitud:

Relació riu: resclosa i canal
Any de construcció: 1882

Nombre d’habitants: 300 (1953)

Habitatges: 18 habitatges, 60 pisos

Equipaments: Café-teatre,forn, escola nens i nenes, carnisseria i
queviures, horts urbans. Petit comerç privat.
Estat actual: Espai industrial ocupat i habitada
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Núm. 17

Núm. 19

Localitat: Balsareny

Localitat: Balsareny

Nom: La Rabeia

Comarca: Bages
Altitud: 340 m

Nom: Vilafruns

Comarca: Bages
Altitud: 278m

Relació riu: canal i resclosa

Relació riu: resclosa, canal

Nombre d’habitants:

Nombre d’habitants: desconegut

Any de construcció: 1868

Habitatges: Sí: locs de pisos i cases per amo, director i habitants

Equipaments: Sí: Oficines i magatzem,queviures, forn, cafè, sala de
ball.

Any de construcció: 1851

Habitatges: si: habitatges per a treballadors, masia
Equipaments: si: baixador de tren

Estat actual: Fàbrica en funcionament.

Estat actual: Despoblat, activitat industrial

Núm. 18

Núm. 20

Localitat: Balsareny

Localitat: Sallent

Nom: El Molí

Comarca: Bages
Altitud: 327 m

Nom: Berenguer de Cabrianes
Comarca: Bages
Altitud: 278m

Relació riu: canal i resclosa

Relació riu: Resclosa

Nombre d’habitants:

Nombre d’habitants: 400

Any de construcció: 1814

Habitatges: Sí: blocs de pisos
Equipaments: No

Estat actual: Petita activitat industrial, de forma intermitent.

Any de construcció:1905

Habitatges: si: habitatges per a treballadors i encarregats
Equipaments: si: fàbrica, església, escola, hostal

Estat actual: fàbrica en desús. La turbina en funcionament
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Núm. 21

Nom: El Pont de Cabrianes

Localitat: Santfruitós de Bages
Comarca: Bages

o del Pont Vell

Comarca: Bages

Relació riu: Resclosa

Any de construcció:1898
Nombre d’habitants: 56

(treballadors)

Habitatges: Sí: Mas, pisos de l’hostal
Equipaments: No.

Estat actual: La entitat de població va crèixer al voltant de la
colònia tèxtil al costat del mas Bertran, conjunt molt malmès.

Núm. 22

Altitud: 229m

Relació riu: canal

Any de construcció: s.XIX

Nombre d’habitants: desconegut

Habitatges: Sí: habitatges obrers

Equipaments: Sí: Capella, dependències industrials

Estat actual: Tallers artesans o empreses en àmbits diversos

Núm. 24

Nom: El Galobard

Localitat: Navarcles
Comarca: Bages

Nom: Sant Benet de Bages
Localitat: Sant Fruitós
Comarca: Bages

Altitud: 261 m

Altitud: 229m

Relació riu:

Any de construcció: 1866
Nombre d’habitants: 200
			

Nom: Fàbrica Vermella
Localitat: Sant Fruitós

Altitud: 259m

			

Núm. 23

(treballadors)

Habitatges: Sí: 50ena habitatges, torre de l’amo

Equipaments: Sí: escola, botiga, barberia, cafè, menjador treballadors

Relació riu: Canal

Any de construcció: 1853

Nombre d’habitants: Desconegut

Habitatges: Sí: Pisos treballadors, torres propietaris i director
Equipaments: No.

Estat actual:Complex cultural i turístic de Món Sant Benet.

Estat actual: fabricació de teixits sanitàris
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Núm. 25

Núm. 27

Localitat: Castellbell i el Vilar

Localitat: Castellbell i el Vilar

Nom: Can Serra

Comarca: Bages
Altitud: 178 m

Nom: El Borràs

Comarca: Bages
Altitud: 188m

Relació riu: resclosa, canal

Relació riu: Canal, resclosa

Nombre d’habitants: desconegut

Nombre d’habitants: Desconegut

Any de construcció:1871

Habitatges: Sí: blocs d’habitatges, torre
Equipaments: Sí: horts, escola

Estat actual: Abandonat i sense cap activitat

Núm. 26

Nom: El Burés

Localitat: Castellbell i el Vilar
Comarca: Bages
Altitud: 188 m

Relació riu:resclosa, canal
Any de construcció: 1872
Nombre d’habitants:920

			(treballadors 1979)

Habitatges: Sí: habitatges per treballadors, torre de l’amo
Equipaments: Sí: edificis de serveis, església, horts

Estat actual: Polígon industrial on hi ha algunes empreses tèxtils.

Any de construcció: 1873

Habitatges: Sí: torre de l’amo, habitatges en galeria

Equipaments: Sí: Cantina, forn de pa, taverna i botiga, ateneu,
escola

Estat actual: Hi ha gran part dels serveis i comerços del Castellbell i el Vilar

Núm. 28

Nom: La Bauma

Localitat: Castellbell i el Vilar
Comarca: Bages
Altitud: 210m

Relació riu:Canal, resclosa
Any de construcció: 1859

Nombre d’habitants: 368 (2006)

Habitatges: Sí: habitatges dels treballadors,

Equipaments: Serveis: Sí: forn de pa, botigues tavernes, fondes.
S’apropava més a un poble independent. Església i torre, escola i
casino

Estat actual: Nucli de població de Castellbell i el Vilar, polígon
indutrial
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Núm. 29

Núm. 31

Localitat:Monistrol de Montserrat

Localitat: Martorell

Nom: Can Gomis

Comarca: Bages
Altitud: 161m

Nom: Can Bros

Comarca: Baix Llobregat
Altitud:56m

Relació riu: Canal, resclosa

Relació riu: canal, resclosa

Nombre d’habitants: desconegut

Nombre d’habitants: 300 (1858)

Any de construcció:1852

Habitatges: Sí: bloc de pisos

Equipaments: Sí: Escola, botiga, capella, cafè, sala de ball i teatre

Any de construcció: 1817

Habitatges: Sí: 109 habitages per obrer

Equipaments: Sí: Casal, església,escola,queviures, cafè, teatre

Estat actual: Segones residències

Estat actual: *a finals del la Guerra Civil, es va convertir en un
camp de concentració. Es va rependre l’activitat industrial fins el
1967. Actualment: el cens de població és de 38 persones.

Núm. 30

Núm. 32

Localitat: Esparreguera

Localitat:Santa Coloma de Cervelló

Nom: Sedó

Comarca: Baix Llobregat
Altitud: 140 m

Nom: Güell

Comarca: Baix Llobregat
Altitud: 21m

Relació riu: canal i aquaducte

Relació riu: No

Nombre d’habitants: 1325 (1895)

Nombre d’habitants: 762 (1973)

Any de construcció: 1846

Habitatges: Sí: habitaatges de 60m2, casa de l’amo

Equipaments: Sí: botiga,queviures, carnisseria, fleca i cafe, església, escoles, muralla

Estat actual: Una part de la fàbrica està llogada, la resta és museu.

Any de construcció:1890

Habitatges: Sí: Torre amo, 40 cases pb+1

Equipaments: Sí: Escola, baixador de ferrocarril, horts, església,
consultori mèdic

Estat actual: polígon industrial, 700 habitants, Bé Cultural d’Interès Nacional, en Conjunt Històric.
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Núm. 33

Nom: Colònia Bertrand

Localitat: Sant Feliu

Comarca: Baix Llobregat
Altitud: 25m

Relació riu: canaberl, resclosa
Any de construcció: 1860

Nombre d’habitants: desconegut

Habitatges: Sí: habitatges, casa de l’amo,
Equipaments: Sí: Casino, escola, bressol

Estat actual: seu de la policia local, casal de joves, les naus
estan rehabilitades, escola educació especial Tramuntada, espai
d’exposició i divulgació de la cultura popular i tradicional. La
Nau i el centre ocupacional Marquet Molins.

Núm. 34

Nom: Rosés

Localitat: Cornellà

Comarca: Baix Llobregat
Altitud: 27m

Relació riu:Canal de l’Infanta
Any de construcció:1870

Nombre d’habitants: desconegut

Habitatges: Sí: 16 habitatges unifamiliars, disposats en filera
PB+1 són inclosos al Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, tenen
un jardí privat i un comunitàri
Equipaments: No.

Estat actual: Les fàbriques estan ocupades per diferents tallers i
empreses.
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