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La transmissió de coneixement és una de les claus 
en què es basa qualsevol societat avançada. Aquesta 
transmissió comença per la creació d’aquest coneixe-
ment mitjançant el desenvolupament de conceptes 
teòrics i acaba en el seu ús quotidià i en la seva aplica-
ció pràctica, tot posant-los en crisi i generant nou co-
neixement que evoluciona l’anterior.

Aquesta cadena evolutiva entre el pensament i l’acció 
és una constant que les administracions públiques no 
podem obviar i que la Diputació de Barcelona, en la 
seva tasca primària d’assistència als municipis, ha de 
poder assegurar. Doncs be, el volum que teniu entre 
mans és una mostra  per il·lustrar aquesta funció. 
En virtut d’un conveni entre la Diputació de Barcelona 
i la Universitat Politècnica de Catalunya, s’estableix un 
marc de col·laboració entre l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura del Vallès per desenvolupar anualment treballs 
en el marc del Màster Universitari en Arquitectura.

Les problemàtiques urbanes i territorials dels muni-
cipis de la Demarcació de Barcelona són complexes 
i variades i sovint de difícil solució d’acord amb les 
eines metodològiques clàssiques. L’acadèmia, per la 
seva banda, disposa de la capacitat per innovar i plan-
tejar propostes imaginatives a les problemàtiques 
abans referides. 

En aquesta relació virtuosa entre necessitat i capa-
citat, la Diputació juga un paper de facilitadora per 
plantejar tant a la Universitat com als Ajuntaments 
aquestes àmbits d’acció i intervenció que d’una ban-
da posin als alumnes en la tessitura d’abordar contex-
tos reals i de l’altra brindar als ajuntaments l’ocasió de 
gaudir d’una pluja d’idees imaginatives i a l’hora rigo-
roses sobre els seus edificis, carrers, barris i sobre el 
seu encaix territorial.

Els treballs que recull aquesta publicació són, des del 
meu punt de vista, d’una gran qualitat. Això només 
s’aconsegueix quan els alumnes s’esforcen en po-
sar en valor la formació que estan rebent i quan els 
acompanya un equip docent compromès amb la seva 
feina. Esperem que totes i tots gaudim de la lectura i, 
sobretot, que alguna de les idees sigui inspiradora i es 
faci realitat ben aviat.

Pere Pons Vendrell. 

President de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals. Diputació de 
Barcelona.

Introducció al Recull documental.
Pere Pons Vendrell.  Diputat. 

[Tornar a l'inici]



w

XM Introducció al MArq_
Roger Sauquet

Web
Link

Fil conductor Gironella_
Marta Serra

Xarxes_
Link

Indústria
Pàgina X

Habitatge
Pàgina Y

Espai Públic i Paisatge
Pàgina Z

Índex interactiu
Colonia Viladomiu Vell

F I

H

P
>

El despoblament, l’envelliment de la població, la de-
gradació dels centres històrics i la rehabilitació de 
l’espai públic són alguns dels reptes compartits entre 
molts dels municipis del nostre país. Cardona és un 
municipi amb un alt valor patrimonial, més de 1000 
anys d’història i un entorn únic que reuneix un seguit 
de problemàtiques que necessitem encarar en els 
propers temps. La rehabilitació del centre històric, Bé 
Cultural d’Interès Nacional, fent-lo  més accessible, el 
repoblament de la vila i del nucli de la Coromina, la 
recuperació de la Vall Salina, la millora de l’entorn na-
tural en són alguns dels exemples. 

Com a administració pública local som conscients 
que aquests reptes anteriorment plantejats no es 
poden resoldre sinó de forma col·lectiva, i de la mà 
d’administracions superiors i de la col·laboració pu-
blico-privada. També ens caldrà ser valents i impulsar 
tots aquells canvis normatius que facin possible realit-
zar aquells projectes que es considerin necessaris.  

Les propostes que trobareu en aquests reculls, el con-
junt de projectes realitzats, representen un veritable 
proposta global de transformació de la vila ja que 
avarca tots els seus àmbits. Per Cardona, tots aquests 
projectes són d’una gran utilitat per traçar l’imagi-
nari urbanístic del futur de la vila. Fruit del treball i la 
implicació professional dels alumnes del Màster Uni-
versitari en Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès (UPC), a qui agraïm la volun-
tat de col·laboració conjunta durant les dues edicions 
que han tingut lloc a Cardona per implicar, també, la 
població cardonina i teixit associatiu local en el pro-
cés d’elaboració dels projectes adreçats a la millora de 
l’àmbit urbà de Cardona i que promouen idees d’ade-
quació de l’espai públic, del paisatge i de rehabilitació 
del teixit urbà. 

L’àmbit dels treballs inclou el conjunt del centre his-
tòric, el barri de la Coromina, les colònies mineres, 
les fàbriques tèxtils a la vora el riu, l’antiga llera del 
riu Cardener, la Vall Salina o l’entorn natural. Aquest 
ventall d’espais i l’especial geomorfologia del nostre 
entorn, amb una accidentada topografia, són algu-
nes de les característiques que garanteixen un marc 
idoni i divers pel desenvolupament dels treballs que 
presenta aquest recull, en les diferents especialitats o 
orientacions escollides pels estudiants que hi partici-
pen: patrimoni, ordenació urbanística, paisatge, espai 
urbà,  habitatge i equipaments.

Agrair l’enorme treball de tots els alumnes, dels pro-
fessors i coordinadors del Màster i evidentment el su-
port de la Diputació de Barcelona.

Amb tot, desitjo que sigui d’alt interès la lectura dels 
treballs i que en un futur immediat puguem fer rea-
litat alguna de les propostes detallades per transfor-
mar la vila de Cardona.

Ferran Estruch
Alcalde

Introducció a Cardona
Ferran Estruch. Alcalde.

[Tornar a l'inici]
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Màster Habilitant 
Roger Sauquet. Coordinador MArq. M
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El màster en arquitectura de l’ETSAV de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya presenta, amb l’aju-
da de la Diputació de Barcelona, el segon recull 
dels treballs realitzats per les estudiants centrats 
al casc urbà del municipi de Cardona, que es des-
envoluparen entre el febrer de 2019 i el maig de 
2020. 

Com s’esmentava a la introducció de la primera 
publicació amb projectes ubicats a Gironella, el 
màster en arquitectura és la figura docent que ha-
bilita els i les arquitectes que han cursat un grau 
en estudis d’arquitectura per a exercir la professió. 
I aquest terme, ‘habilitació’, es pren des de l’ETSAV 
com una assumpció per part de l’alumnat d’una 
doble responsabilitat: la responsabilitat de l’expe-
rimentació física i la responsabilitat social d’enten-
dre que allò que un arquitecte proposa afecta un 
gruix social i ha d’estar validat i acceptat per tèc-
nics, promotors, agents socials, veïns. Així, la vin-
culació amb un territori permet aproximar-se a un 
espai físic concret i a un teixit social que esdevé la 
referència de qualsevol projecte. El conveni vigent 
amb la Diputació de Barcelona permet aquest 
desplegament del màster als municipis de la pro-
víncia de Barcelona, i arribar, així, amb més facilitat 
a les persones interlocutores, als àmbits de poder 
o als veïns i veïnes que treballen i viuen al territori.

El municipi de Cardona que protagonitzà aquesta 

edició desbordà ja en primera instància en temà-
tiques d’alt interès docent: patrimoni, memòria 
històrica, abandó i precarietat, crisi industrial, pèr-
dua de població, envelliment del parc construït i, 
en paral·lel, de la població, impacte paisatgístic, 
mineria, pedanies, colònies i masies dissemina-
des, sector agrícola en actiu... Degut a aquesta ri-
quesa temàtica es decidí realitzar dues edicions a 
Cardona: una centrada al nucli urbà i antic, i l’al-
tre als entorns: paisatge agrícola, miner, colònies i 
barri de la Coromina. L’edició que aquí es presen-
ta abordà temàtiques sorgides del nucli antic i el 
nucli urbà, encara que també alguns projectes es 
situaren a l’espai de la vall salina i a la colònia Ar-
quers. 

Fent una lectura posterior, el conjunt de Projectes 
Finals de Carrera constitueix una veritable pro-
posta global pel municipi que permet calibrar la 
vigència d’algunes de les seves realitats norma-
tives i dinàmiques de funcionament. Podríem 
agrupar els projectes d’aquesta edició centrada 
al nucli urbà en tres grans grups: els ubicats en el 
nucli històric, els situats als eixamples del segle 
XX, àrea també anomenada ‘barri nou’, i els situats 
a la Colònia dels Arquers o la vall salina. En quant 
als primers, afronten problemàtiques dispars, però 
pròpies d’un teixit gairebé medieval que ha anat 
creixent intramuros afegint densitat i minvant per-
meabilitat i transparència, com són l’accessibilitat, 

l’habitabilitat, la dificultat d’introduir usos no-re-
sidencials d’interès econòmic, la manca de xarxes 
de telecomunicació. Unes problemàtiques que, en 
gran part, expliquen la pèrdua de valor d’aquesta 
àrea, la davallada de la població i, de retruc, l’en-
velliment i la precarietat de l’edificació. Els pro-
jectes situats al ‘barri nou’ en canvi, tendeixen a 
abordar qüestions de ‘reparació urbana’ o millora 
de l’espai públic, com és l’adequació dels camins a 
les escoles, amb la vinculació a aquests dels parcs 
i places de la població. També, els projectes situats 
a la vall salina i a la Colònia dels Arquers prete-
nen una re-valorització d’aquests àmbits a partir 
del reclam turístic, l’interès paisatgístic d’una àrea 
PEIN o la introducció d’usos residencials i de ser-
veis en l’edificació abandonada. 

El conjunt d’aquesta edició, juntament amb la se-
güent dedicada als entorns de Cardona, és una 
col·lecció interessant de propostes factibles en 
major o menor grau, que han pogut ser calibra-
des a diferents escales -des del territori i la seva 
gent fins el detall constructiu i econòmic- que es-
devenen un valor de cara al futur del municipi i 
un banc d’idees per als reptes que hagi d’afrontar.
desplegament del màster als municipis de la pro-
víncia de Barcelona, i arribar, així, amb més facilitat 
a les persones interlocutores, als àmbits de poder 
o als veïns i veïnes que treballen i viuen damunt 
del terreny.

M
Màster Habilitant
Roger Sauquet. Coordinador MArq. 

Diagnosi participada
Fotografia 
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Agraïments:

A l'Ajuntament de Cardona:

A l'Ajuntament de Cardona:

Alcalde: Ferran Estruch
Secretària municipal: Brígida Manau
Arxiver municipal: Andreu Galera
Arqueòloga municipal: Ainhoa Pancorbo
Arquitecte municipal: Lluís Oriols
Tècnica de participació: Anna Casanova

A la Diputació de Barcelona:

Ferran Barba, Cap del Servei d'Urbanisme. Gerència 
dels Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Jaume Mosegui, Gerència dels Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats

Professors de l’edició de Cardona – nucli urbà del 
Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV: 

Claudi Aguiló, Anna Casas, Isabel Castiñeira, Nacho 
Costales, Xavier Gimferrer, Josep Giner, Tiago Lopes, 
Lorena Maristany, Josep Ricart, Roger Sauquet, Marta 
Serra, David Steegmann.

Crèdits:

Edició: Roger Sauquet i Marta Serra
Disseny i maquetació: Xavier Ruiz Safont
Editorial: Diputació de Barcelona i Universitat Politèc-
nica de Catalunya
Versió digital, 2020. 
Imatges debat participatiu: Marta Serra 
Imatges i gràfics dels treballs autoria indicada en 
cada treball.

ISBN (obra completa):  978-84-19184-26-9
ISBN (Volum I):  978-84-19184-27-6
© Els autors, 2021
© Iniciativa Digital Politècnica, 2021
Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la 
UPC
Jordi Girona 31,
Edifici Torre Girona, Plant 1, 08034 Barcelona
Tel.: 934 015 885
www.upc.edu/idp
E-mail: info.idp@upc.edu

Aquest llibre està registrat sota una llicència Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivati-
ves 4.0.  Aquesta llicència permet compartir el mate-
rial fent referència als seus autors, però sense ús co-
mercial ni derivats en qualsevol mitjà o format. 

A
Agraïments i Crèdits
MArq. Edició Gironella

[Tornar a l'índex]
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El conjunt de projectes desenvolupats per l’alum-
nat durant els quadrimestres de tardor i primave-
ra del curs 2018/2019 del Màster Universitari en 
Arquitectura de l’ETSAV configuren una col·lecció 
de possibles solucions al deteriorament del nucli 
antic de Cardona. La degradació d’aquest nucli 
segueix una evolució constant les últimes dèca-
des, molt afectada pels vaivens d’una economia 
lligada històricament a la mineria – de la sal, pri-
mer, i de la potassa després – i a la indústria tèxtil. 
El nucli antic, que entre els segles VIII i XVIII té un 
desenvolupament sostingut, es manté parcial-
ment emmurallat fins ben entrat el segle passat; 
un enderroc tardà que explica l’alta densitat urba-
na d’aquesta part del municipi. Durant segles, el 
creixement poblacional del municipi se sostenia 
urbanísticament amb els recrescuts d’edificacions, 
les divisions de les finques i les ocupacions dels 
espais intra-muros destinats a cultius. 

Alguns indicadors de la degradació d’aquest nucli 
són la pèrdua de població, la pèrdua de comerç i 
el deteriorament del parc construït. A nivell mu-
nicipal, Cardona té actualment 4.600 habitants, 
els mateixos que el 1857. Tanmateix, aquesta po-
blació és la meitat respecte el moment d’esplen-
dor minera, vinculada a l’extracció de potassa els 
anys seixanta del segle passat, quan s’acostava als 
8.000 habitants1. Aquesta població anà decaient 
de forma més accelerada a partir del tancament 

de la mina el 1991. La pèrdua de població és es-
pecialment important al casc antic, que manté 
una deriva paral·lela, més dramàtica, a la pèrdua 
de població general. Aquest fet està vinculat amb 
les dificultats, tant físiques com normatives, del 
desenvolupament de les activitats. Als problemes 
d’habitabilitat i accessibilitat propis d’un teixit me-
dieval extraordinàriament dens i estret (manca 
d’ascensors a les finques,2 escales dretes i estre-
tes, habitacions interiors sense ventilació ni il·lu-
minació) se li afegeixen problemes normatius i de 
tramitació de llicències vinculats a la catalogació 
de tot el casc com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN).3 Davant aquesta realitat, el valor immoble 
del nucli decau i, en conseqüència, és ocupat per 
persones amb un menor poder adquisitiu que no 
poden fer front al manteniment d’aquest ja de per 
si envellit parc edificat,4 entrant d’aquesta manera 
en una greu i aparentment irremeiable espiral de 
degradació constructiva.

Una diagnosi compartida durant el curs, motiva-
da per l’estudi participat del nucli dut a terme per 
l’alumnat durant el primer quadrimestre del màs-
ter, indica que els grans factors d’abandó d’ha-
bitatges són els problemes d’accessibilitat i els 
d’habitabilitat. En els tallers participatius que es 
dugueren a terme els veïns explicitaren els pro-
blemes existents per accedir amb vehicle al nucli 
antic. A nivell domèstic es donen també impedi-

ments a l’accessibilitat de les plantes pis de molts 
immobles, per la mancança d’ascensors. A nivell 
d’habitabilitat, l’estretor de carrers i patis interiors 
impedeixen una correcta il·luminació i ventilació 
dels habitatges. Malgrat això, hi ha una bona im-
pressió social del que significa, des d’un punt de 
vista estètic, històric i també representatiu, el nucli 
antic, en el sentit que és el tipus de teixit urbà que 
dóna significat i caràcter a Cardona. 5 

A nivell d’activitat econòmica, l’abandó d’empre-
ses i comerços és, principalment, una conseqüèn-
cia del despoblament. Alhora, però, hi ha també 
motius físics, com la manca de ‘comoditat’ dels 
espais per a implantar determinats tipus de co-
merços o activitats econòmiques derivada de l’es-
tretor de la parcel·la, rigidesa i impossibilitat de 
subdivisió de gran part de les plantes baixes, les 
dificultats en l’accessibilitat des del carrer, tant del 
conjunt del barri com a porta de comerç, i, per 
últim, la manca d’infraestructures electròniques 
com la xarxa de fibra òptica, o la cobertura de te-
lefonia mòbil. 6

A aquestes problemàtiques se li suma el fet que 
el nucli antic de Cardona està subjecte a una es-
tricta normativa patrimonial que impedeix fer 
grans transformacions. El POUM vigent aprovat 
el 2014 recull el Pla Especial de Protecció del Con-
junt Històric de la Vila,7 de 2006, promogut arran 

de la seva declaració com a BCIN, una norma que 
defineix nivells de protecció segons un catàleg 
de béns a protegir, però que esdevé en la realitat 
una arma de doble fil. Per una banda és garantia 
de manteniment de l’interès històric del nucli, evi-
tant sobre el paper la desaparició d’immobles així 
com d’elements de valor arquitectònic i artístic si-
tuats a les edificacions. Però, per l’altra, impedeix 
dur a terme transformacions substancials que se-
rien interessants per a la millora de l’habitabilitat 
o l’accessibilitat. En aquest sentit, mesures conser-
vacionistes com el manteniment de les volume-
tries, de la configuració de les cobertes, o bé de 
les façanes, xoquen amb mecanismes de millora 
de l’habitabilitat com són la obertura de patis in-
teriors, la modificació de cobertes per a introduir 
lluernes, l’obertura de finestres més grans a les 
façanes, l’eixamplament de certs carrers. Així, pa-
radoxalment, una figura de planejament que hau-
ria de ser garantia de protecció de l’arquitectura 
del nucli històric esdevé un motiu de destrucció, 
ja que les dificultats per a obtenir llicències per fer 
reformes contundents condueix molts propietaris 
a abandonar els seus immobles accelerant-se així 
el seu deteriorament i posterior col·lapse. 

La col·lecció
Els projectes desenvolupats pels estudiants po-
den classificar-se en relació a aquestes problemà-
tiques, agrupant-se en tres grans temes: l’accessi-

I
Els projectes del MArq al nucli antic de Cardona; solucions a una degradació evitable
Roger Sauquet. Coordinador MArq. 

[Tornar a l'índex]
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bilitat de l’espai urbà, l’accessibilitat i habitabilitat 
interior dels habitatges i la millora dels condicio-
nants per a atraure noves empreses. A nivell d’ac-
cessibilitat exterior hi ha quatre projectes que tre-
ballen aquest paràmetre proposant recorreguts 
adaptats amb la introducció d’ascensors urbans 
i/o la millora de traçats. A nivell de l’accessibilitat 
interior i l’habitabilitat totes les propostes pel Nu-
cli Antic en menor o major mesura hi tenen quel-
com a dir, amb solucions tipus obertures de patis 
o passatges per a millorar la ventilació i la il·lumi-
nació. I, finalment, del tercer grup, que incideix en 
millorar les condicions per a la implantació d’em-
preses i comerços al nucli antic hi ha plantejades 
dues propostes.

Millora de l’accessibilitat a l’espai urbà:
La diagnosi compartida amb veïns i agents tant 
polítics com d’entitats socials situava en el focus 
de la pèrdua d’atractivitat del nucli històric les di-
ficultats d’accés amb vehicle així com les dificul-
tats per a la mobilitat a peu o en bicicleta degut 
a la pendent i l’estretor d’alguns carrers. La part 
històrica de Cardona està ubicada al capdamunt 
de la vessant de migdia de la vall salina; una care-
na situada entre la muntanya de sal i els torrents 
de les Cadenes i de les Comes que desemboca al 
puig del castell, l’assentament històric de control 
i protecció de la vila. La vessant té una pendent 
molt pronunciada i això determina la configuració 
de la trama de carrers (figura 1). Així s’esdevenen 
dos tipus de carrers, els que van paral·lels a les 
corbes de nivell i els perpendiculars. Els paral·lels 
a les corbes són més accessibles, ja que són plans 
o amb poca pendent, disposen d’una amplària 

que permet la circulació de vehicles (en una única 
direcció) i tenen continuïtat. D’aquests carrers hi 
ha dos subtipus: els més importants són aquells 
provinents de portals i que enllacen amb camins 
de sortida de la vila. En ells s’hi obrien les faça-
nes principals de les construccions i s’hi ubicava 
el comerç més important. L’altre subtipus és més 
secundari, està configurat pels darreres de les par-
cel·les i presenta façanes menys regulars. En quant 
als carrers perpendiculars a les corbes de nivell, 
tenen menys continuïtat i presenten una elevada 
pendent, resolent-se sovint amb escalinates, o bé 
rampes molts pronunciades, inaccessibles, fins i 
tot de vegades, amb vehicle motoritzat.

Les propostes realitzades des del MArq, ten-
deixen a resoldre la problemàtica de la connexió 
transversal del nucli mitjançant l’ús de les plantes 
baixes de les finques per a ubicar-hi ascensors. 
Una bona part de les parcel·les del nucli històric 
són passants i tenen accessos a dos carrers pa-
ral·lels Per la lògica de la configuració urbana en 
un pla inclinat, aquests accessos estan a diferent 
cota, però, malgrat això, la possibilitat d’accedir a 
les finques a peu pla des dels carrers paral·lels, su-
mat a les connexions internes existents, més els 
murs de contenció històrics que resolen el salt de 
cota, permeten que de forma força senzilla pu-
guin introduir-se ascensors i escales adequades. 
Aquesta estratègia, a més, resol en part l’abandó 
de moltes plantes baixes, convertint-les en passat-
ges oberts als veïns. Per escollir les parcel·les idò-
nies l’alumnat del MArq va analitzar el parcel·lari 
fixant l’atenció en aquelles parcel·les passants que 
donen a dos carrers amb un salt de cota supe-

rior a 3 metres, que estan en estat d’abandó, que 
no estan protegides al màxim nivell pel POUM 
i que configuren, per la seva posició al nucli, un 
enllaç transversal eficaç i amb continuïtat (figura 
2).  Hi ha diverses propostes en el màster que ge-
neren passatges aprofitant les oportunitats que 
ofereixen aquestes parcel·les idònies. Les trames 
urbanes resultants són diferents en funció de si 
s’ha prioritzat un recorregut únic des de la cota 
més alta del nucli fins a les cotes baixes, on hi ha 
situats edificis importants com l’ajuntament o l’es-
glésia (figura 3), o bé s’ha prioritzat la obertura de 
gran nombre de passatges que poden donar op-
ció a multitud de recorreguts (figura 4).
La operació d’obrir passatges no resol únicament 
la connectivitat transversal del nucli sinó que tam-
bé és una oportunitat per millorar l’habitabilitat 
dels habitatges existents mitjançant la obertura 
de patis interiors o bé l’aprofitament del buidat de 
certes parcel·les afectades pels passatges per obrir 
finestres a les mitgeres i convertir-les en façanes 
interiors (figura 5 i 6). 

Altres estratègies de millora de l’accessibilitat tre-
ballen de forma concentrada en algunes àrees 
del nucli antic. El projecte Captar  planteja la in-
troducció d’un ascensor amb aspecte de mura-
lla que connecti l’àmbit del passeig Mossen Joan 
Riba, a la part alta, amb la zona del portal de 
Graells a partir del carrer Nou, potser la zona urba-
na del nucli antic amb més desnivell entre carrers 
pròxims (figura 7).

També, el projecte Actio Vacuo  treballa en una 
àrea específica del casc antic, al voltant del carrer 

de les Flors, proposant una intervenció que pot 
ser replicada en d’altres indrets.8 La proposta par-
teix de la idea que illes senceres del nucli antic es 
declarin Àrees de Rehabilitació Integral on l’es-
pai urbà i l’edificat es reformen amb l’objectiu de 
trobar mecanismes de millora de l’habitabilitat a 
través de guanyar espai al carrer. L’estratègia con-
creta parteix, com les anteriors, de detectar espais 
abandonats des dels quals plantejar enderrocs se-
lectius (en aquest cas, la primera cruixia rere faça-
na) que permeti obrir patis al carrer. Aquests patis 
són un espai semipúblic guanyat a les edificacions 
que les millora tant a nivell d’assolellament com 
de ventilació. Alhora, els patis es juxtaposen amb 
el carrer generant una franja complexa en el límit 
públic-privat, que pot ser ocupada per les activi-
tats de la planta baixa, ja siguin comerços, tallers o 
establiments de restauració (figura 8).

Millora de l’accessibilitat i l’habitabilitat dels 
habitatges:
Un altre àmbit de recerca del màster és la millora 
de l’accessibilitat interior i de les condicions d’ha-
bitabilitat dels habitatges del nucli antic. Ja s’ha 
vist que gran part de les propostes sobre millora 
de l’accessibilitat de l’espai públic revertien en me-
nor o major mesura a la millora de les condicions 
de vida dels habitatges, ja sigui aprofitant la ober-
tura dels passatges per introduir nous patis, con-
vertint mitgeres amb façanes, o bé plantejant un 
espai guanyat al carrer que millori l’assolellament 
o la ventilació de les façanes. 

Una via de millora de l’habitabilitat es dona a tra-
vés dels patis de ventilació interior o bé les caixes 
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d’escales. Aquests espais circumscrits entre quatre 
parets que travessen de dalt a baix les edificacions 
són oportunitats per esponjar les illes del nucli an-
tic mitjançant demolicions parcials o ampliacions. 
L’esponjament és imprescindible per millorar les 
condicions d’habitabilitat de les finques. La ober-
tura de grans forats en aquests interiors d’illa sig-
nifica millorar la ventilació i il·luminació dels habi-
tatges que hi estan en contacte. Alhora, els nous 
esventraments faciliten la introducció d’ascensors 
i nous nuclis d’escala que milloren l’accessibilitat. 
Aquest tipus d’estratègia només pot funcionar si 
es defuig de la idea de parcel·la en tant que unitat 
única d’intervenció. Com s’ha vist anteriorment, el 
creixement demogràfic de la ciutat encotillada per 
les muralles propicià la divisió parcel·lària esdeve-
nint-se finques entre mitgeres que gairebé s’acos-
ten als 3 metres d’amplària. Aquestes finques tan 
estretes, abundants al nucli antic, no poden millo-
rar les condicions d’habitabilitat i accessibilitat si 
no és a base d’agrupar-se amb les parcel·les veï-
nes. La junció parcel·lària amb la finalitat d’una in-
tervenció interior que beneficiï diverses finques és 
un pas indispensable per a dur a terme qualsevol 
reforma de millora interior.

El projecte Els replans , planteja la introducció de 
quatre patis amb accessos nous mitjançant l’agru-
pament i l’acció conjunta de diverses parcel·les de 
la illa formada pels carrers Major, Flors, Convent i 
Dr. Merli. Els buits, de diferent tipus – hi ha buidats 
de finques abandonades, buidats de nuclis d’es-
cala envellits, ampliacions de patis interiors – fun-
cionen com a grans patis interiors als quals se’ls hi 
introdueix un nucli d’accessos de nova construc-

ció. El nucli es pot muntar amb peces de fusta de 
petita dimensió, pensades per operar en els buits 
sense necessitar grues ni transport de gran to-
natge que no poden entrar al nucli antic. Els patis 
nous són espais de llum i aire que s’introdueixen 
als habitatges i converteixen gran part de les ha-
bitacions preexistents al nucli, sense ventilació ni 
il·luminació, en habitacions exteriors. Els nuclis 
verticals d’ascensors i escales comuniquen de for-
ma accessible els habitatges amb d’altres habitat-
ges situats a diferent nivell i, alhora, són miradors 
que sobrepassen l’alçària de les teulades (figures 
9, 10 i 11). 

Millora de les condicions per a la implantació 
d’empreses i comerços al nucli antic.
La última estratègia per a millorar l’estat de degra-
dació del nucli antic i la seva tendència a al des-
poblament és facilitar que empreses i comerços 
s’estableixin de nou a aquest àmbit de Cardona. 
El màster investigà dues vies que comparteixen 
amb les anteriors el fet de transgredir la parcel·la 
com a unitat d’intervenció i buscar sinergies entre 
parcel·les veïnes. Una de les vies planteja millorar 
les prestacions de les plantes baixes mitjançant la 
obertura de connexions per les mitgeres que per-
meti aconseguir locals més amplis als actuals. L’al-
tra via planteja aprofitar els buits i les qualitats de 
les golfes dels edificis, unint-les també entre elles, 
de cara a aconseguir establiments residencials 
temporals, hotels o albergs, que es beneficiïn de 
les vistes. Ambdues vies plantegen, alhora, la ne-
cessitat de millorar infraestructures bàsiques com 
són les xarxes de telecomunicacions. 

El projecte Colonias del siglo XXI  planteja la unió 
de plantes baixes realitzant una prova pilot als lo-
cals del carrer Major en continuïtat amb Plaça del 
Mercat i carrer Escasany. Com pot comprovar-se a 
l’esquema adjunt (figura 12), gran part d’aquests 
locals estan en desús. El projecte planteja la ober-
tura de forats a les mitgeres que connectin els lo-
cals de planta baixa generant espais de diferents 
qualitats per a la implantació d’empreses. L’eina 
promotora podria ser una cooperativa i l’activitat 
motora un viver d’empreses tutelat per les ad-
ministracions. Els vivers descentralitzats són un 
recurs ja usat en d’altres indrets , que conjumina 
la necessitat d’introduir activitat econòmica en 
zones degradades amb la necessitat dels nous 
empresaris de trobar espais econòmics on ins-
tal·lar-se.

Finalment, el projecte El Gallinero  planteja la unió 
de diferents espais sota-coberta, en horitzontal, 
traspassant els límits de finques, per aconseguir 
fer reviure els terrats i les teulades amb finalitats 
turístiques (figura 14). La proposta consisteix en 
ubicar un hostal en aquest tipus d’espais a diver-
ses finques del carrer Escasany. Les mínimes di-
ferències de nivell entre les edificacions són sal-
vades amb petites rampes que s’integren en els 
espais comuns de circulació de l’establiment (figu-
ra 15). L’hotel combina habitacions, amb sales co-
munitàries i terrats.

Tant la proposta de la Colonias del siglo XXI, com 
la de El Gallinero aprofiten les intervencions de 
rehabilitació integral enfocades a l’activitat econò-
mica per millorar també els accessos i les condi-

cions d’habitabilitat dels habitatges de les finques 
on s’implanten a partir de reformar o ressituar 
les escales i els vestíbuls de planta baixa, i també 
d’obrir patis permetent que la llum s’escoli de mi-
llor manera per ells (figura 16). 

Conclusió: transgredir el parcel·lari, reinter-
pretar el planejament.
Les propostes agrupades esdevenen una col·lec-
ció de solucions pel nucli antic que, interpretades 
de forma conjunta, fan front a gran part dels pro-
blemes que té aquesta àrea urbana des de l’ar-
quitectura. Totes les solucions comparteixen dues 
constants que són la visió unitària del nucli, com 
si d’un sol edifici es tractés, i la intervenció àm-
plia, que va més enllà dels límits d’una sola finca, 
o parcel·la. El treball arquitectònic d’elements am-
plis com ‘el carrer’, ‘l’illa’, o ‘el barri’, permet ende-
gar reformes més radicals i efectives, aconseguint 
beneficis pel màxim nombre possible d’habitat-
ges a cada operació. De la observació d’aquestes 
propostes podria desprendre’s que l’estratègia 
latent que hi ha rere totes elles és la d’aconseguir 
el màxim benefici amb un nombre mínim d’inter-
vencions. Una estratègia que demana diagnosti-
car bé i amb precisió els punts on actuar, i un cop 
decidits, introduir canvis amb contundència.
Una altra estratègia compartida és la d’evitar fin-
ques amb un alt grau de protecció per actuar 
amb més llibertat i rotunditat. Aquesta estratègia, 
pragmàtica, si es vol, parteix del recel que es té 
d’allò que apunta el POUM en matèria de protec-
ció del nucli antic. El recel demostra una realitat 
patològica: la por cap el planejament i la ineficàcia 
d’aquest per aportar solucions al restabliment de 
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l’activitat, ingredient fonamental per a la protecció 
del nucli, finalitat última, curiosament, d’aquest 
pla. La protecció física de l’arquitectura, subdividi-
da per elements, xoca aquí patològicament amb 
la idea d’activitat i de funcionament conjunt i uni-
tari del barri. Un teixit no actiu és un teixit que es 
mor. És un repte, per tant, reinterpretar el planeja-
ment en clau estratègica, perquè deixi de ser una 
cotilla, traci un recorregut efectiu de transforma-
ció, i uns mecanismes tal i com ho fan els Plans 
Generals quan és l’hora de construir nous barris i 
ampliar les ciutats. 

Aquest important repte demana d’una figura, ti-
pus Master Plan, que posi al mateix nivell l’interès 
arquitectònic i artístic amb el dret dels veïns a viu-
re dignament i amb les possibilitats adaptatives 
dels hàbitats. En aquesta línia, cal acompanyar el 
pla amb una entitat de gestió que tingui capacitat 
d’interpretar el nucli de forma unitària i capacitat 
d’influència, o poder, per forçar els propietaris a 
cooperar i buscar solucions de forma conjunta. 
En aquest sentit, la gran tasca de convenciment 
cap a ells és la d’entendre que una operació con-
tundent a les seves finques en el curt termini tin-
drà un guany que revertirà en benefici seu a mig i 
llarg termini. Aquesta ‘oficina del nucli antic’ hau-
ria de vetllar pel desplegament del pla conjunt 
d’actuació gaudint de suficient autoritat com per 
compensar propietaris, repartir ajudes, coordinar 
projectes arquitectònics, exercir la interlocució i la 
mediació entre institucions públiques, privades, 
agents socials i veïns.

Amb aquest conjunt de propostes s’ha volgut il·lu-
minar el debat sobre com fer front al deteriora-
ment del nucli antic des de l’arquitectura. Les es-
tratègies estudiades, però, són estèrils si no venen 
acompanyades de mesures també contundents 
en d’altres àmbits com són el sòcio-assistencial o 
l’econòmic. El repte de recobrar l’activitat del nucli 
antic és ambiciós, interpel·la el conjunt dels car-
donins i cardonines i demana diagnosticar amb 
precisió, actuar amb determinació, negociar amb 
flexibilitat i gestionar amb altura de mires.

IMATGES

Fig. 1 Plànol pendents nucli històric. Amb color més intens aquells carrers 
amb més pendent. Es pot comprovar la fàcil continuïtat entre carrers paral·lels 
a les corbes i la difícil connexió en el nucli de forma perpendicular a aquests ca-
rrers (Diagnosi compartida del MArq).

Fig. 2 Anàlisi de les parcel·les del nucli històric que poden ser útils per a la in-
troducció de passatges a les plantes baixes, que acompleixen paràmetres com: 
ser passants, unir carrers situats a diferent planta, estar abandonats i no estar 
especialment protegits (projecte Nuevos pasajes de Cardona ).

Fig. 3 Proposta recorregut entre els equipaments de la part superior del mu-
nicipi (residència d’avis i àvies Sant Jaume, Centre d’Atenció Primària, Institut 
Públic Sant Ramón) i els de la part inferior (Ajuntament, Església de Sant Miquel, 
Plaça de la Fira). Projecte Keep Moving . 

Fig. 4   Trama urbana resultant de la obertura de passatges proposada al pro-
jecte Nuevos Pasajes de Cardona. A l’esquerra la part accessible del casc antic i a 
la dreta l’accessibilitat resultant d’introduir sis nous passatges.

Fig. 5 Estratègies en secció i planta dels passatges proposats al projecte Nue-
vos Pasajes de Cardona.

Fig. 6 Imatge interior d’un dels passatges proposats al projecte Nuevos Pasa-
jes de Cardona.

Fig. 7  Ascensor que s’integra paisatgísticament amb la muralla del projecte 
Captar. 

Fig. 8 Projecte Actio Vacuo. A l’esquerra estratègia de buidat de la franja 
d’edificació paral·lela al carrer (primera columna, estat actual, segona, propos-
ta). A la dreta imatge d’un dels patis oberts al carrer.

Fig. 9 i Fig. 10 A dalt: estratègia en abstracte del projecte Replans. A baix, 
illa on s’implanta de forma pilot.

Fig. 11  Projecte Replans; aspecte de la planta baixa d’aquests patis oberts de 
nou.

Fig. 12   Projecte Colonias del siglo XXI. A dalt, a l’esquerra, els locals del carrer 
Majó, Plaça del Mercat i Escasany. A la dreta, els locals amb activitat actual-
ment. I, a baix, la proposta d’unió de locals.

Fig. 13  Projecte Colonias del siglo XXI. Tipus d’espais resultants segons qualitats 
i prestacions i funció dins del programa del viver d’empreses descentralitzat.

Fig. 14   Projecte El Gallinero, visió axonomètrica de la proposta.

Fig. 15   Projecte El Gallinero, seccions de l’hostal horitzontal situat sota coberta.

Fig. 16  Projecte Colonias del siglo XXI, millora dels vestíbuls i les escales dels ha-
bitatges

NOTES

1 Dades de l’IDESCAT

2   El 58% dels habitatges estan en edificis de més de tres plantes sense ascen-
sor. Veure les dades sobre habitatge a  Cardona de la Diputació de Barcelona a: 
https://media. diba.cat/diba/indicadors-habitatge/plots/plots/08047.pdf 

3  Es declarà BCIN com a conjunt històric el 1992.

4 Els habitatges de Cardona tenen de mitjana més de 51 anys. Veure les da-
des sobre habitatge a Cardona de la Diputació de Barcelona a: https://mediadi-
ba.cat/diba/in dica dors-habitatge/plots/plots/08047.pdf

5 Diagnosi realitzada pels estudiants del MArq i publicada a: https://upcom-
mons.upc.edu/bitstream/hand le/2117/191000/2019_InformeSessióPar ticipa-
da_Cardona-QMP.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6 Ídem anterior, Diagnosi realitzada pels estudiants del MArq.

7  POUM 2014, el Pla Especial és la Clau 1 del planejament.

8  Veure la publicació Vivarium, de la Diputació de Barcelona: https://llibreria.

diba.cat/cat/ebook/vivarivm_54367
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Serveis i comerç. Millora de les condicions per a la implantació d’empreses i 
comerços.
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Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.
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Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.

P
Connexions/camins.  Accessibilitat urbana.
Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre 
el Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
 Elisenda Dalmau Aynier

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch



w

XM Introducció al MArq_
Roger Sauquet

Web
Link

Fil conductor Gironella_
Marta Serra

Xarxes_
Link

Indústria
Pàgina X

Habitatge
Pàgina Y

Espai Públic i Paisatge
Pàgina Z

Índex interactiu
Colonia Viladomiu Vell

F I

H

P

Connexions/camins.  Accessibilitat urbana.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre 
el Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
 Elisenda Dalmau Aynier

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch

[Tornar a l'índex]

Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.

P
Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch

[Veure projecte]



Actualmente existe una serie de barreras arquitectónicas en el casco histórico de Cardona. Estos obstáculos 
están dados principalmente por la propia topografía del territorio e impide que ciertos grupos de usuarios 
tales como la gente mayor o las personas con discapacidad dispongan de autonomía a la hora de desplazarse. 

Por un lado, algunos residentes y también sus respectivas familias han tenido que mudarse a otras viviendas 
fuera del centro histórico porque no eran capaces de acceder hasta sus casas. Por otro lado, la gente mayor 
de la residencia para la tercera edad no se desplaza más allá de la parte alta de la ciudad salvo que sea 
acompañado por alguien que les pueda llevar, cuando ellos han manifestado que querrían poder llegar a la 
plaza, además de hacer uso de otros equipamientos e ir a las tiendas por sí mismos.

Por tanto, se propone un recorrido accesible como respuesta y alternativa a las barreras arquitectónicas de 
movilidad presentes en el núcleo antiguo de Cardona. A través de la abertura de pasos públicos en planta 
baja en tres parcelas, estas intervenciones junto con otras piezas arquitectónicas existentes enlazan diferentes 
calles longitudinales y posibilitan un recorrido transversal, público y accesible.

Los pasajes, como espacios de transición, son conexiones esenciales en una movilidad sostenible. Son 
potencialmente una fuente de un tipo particular de carácter urbano, de ambientes, actividades y cualidades. 
Son recorridos transversales que construyen un entorno cuyo estatus está determinado por los hábitos de sus 
usuarios.

Cada una de las intervenciones da respuesta a las condiciones de su ubicación, tanto a escala urbana, de 
parcela como doméstica. Los pasajes surgen como alternativa al espacio urbano, ofreciendo espacios de 
transición, de estar y de actividad. Es decir, aportando mayor diversidad de locales comerciales, viviendas y 
servicios, al implementar usos específicos en el nuevo sistema.

Las intervenciones parten de un vaciado en planta baja donde se coloca estratégicamente un núcleo de 
acceso que contiene una escalera y un ascensor que no solo conectan las dos calles separadas por un desnivel 
considerable sino que también da accesibilidad a las viviendas del edificio. Estas viviendas encima del pasaje 
combinan la inmediata proximidad al centro de la ciudad con la tranquilidad de los patios interiores que 
también garantizan una salubridad adecuada en cuanto a las condiciones de iluminación y ventilación. Y 
finalmente, desde el punto de vista social, el pasaje se convierte en un mundo aparte, menos controlado por 
los estándares y rutinas de la ocupada esfera pública.

Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero

Interior de un pasaje
Imagen del proyecto.
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Imagen del proyecto
Piscina en el interior de la fábrica.

Contexto
Plano de situación.

Diagnosis según distintos parametros
Diagrama.

Conclusiones y Masterplan
Planta general.

Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero

[Tornar a l'índex]



Estrategia general
Diagrama.

Estrategias de intervención
Diagramas.

Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero
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Pasaje Sant Miquel 14
Planos de la actuación y condiciones ambientales.

Atmósfera
Vistas interiores.

Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero
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Atmósfera
Vistas interiores.

Pasaje Major 29
Planos de la actuación y condiciones ambientales.

Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero
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Atmósfera
Vistas interiores.

Pasaje Sant Miquel 40
Planos de la actuación y condiciones ambientales.

Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero
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Keep Moving
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El municipio de Cardona, perteneciente a la provincia de Barcelona, tiene y ha tenido siempre una gran 
importancia dentro de la comarca de Bages. Antaño, la explotación de las minas de sal del municipio pro-
dujo una creciente actividad económica que hizo aumentar el núcleo de la población. Sin embargo, en las 
últimas décadas ha sufrido un envejecimiento progresivo, situando su mayor porcentaje de población en 
la tercera edad. No obstante, este cambio demográfico, no parece haber tenido un cambio en la estructu-
ra urbana.

Después de analizar la movilidad urbana, encontramos la existencia de dos focos importantes en el nú-
cleo urbano: social y de equipamientos. Situados en las cotas inferior y superior respectivamente, están 
conectados por sendas (calles). Sin embargo, a excesiva inclinación de las calles que conectan los nodos, 
llegando en algunos casos hasta el 18%, hace que pasen a ser barreras en vez de conexiones, por lo que 
se pone de manifiesto que una amplia zona del núcleo se queda desvinculada. Estas dificultades de mo-
vilidad dentro del casco explican la excesiva presencia del coche y su impacto en el espacio público (apro-
piación de plazas públicas).

El análisis evidencia la desvinculación peatonal que existe entre la cota superior e inferior del núcleo ur-
bano. El proyecto se centra, por tanto, en resolver esta desconexión. El planteamiento por el que se opta 
definitivamente, tras constatar la magnitud del desnivel a abarcar (12m), es la instalación de un ascensor 
público.

Este proyecto persigue varios objetivos: el primero y primordial es proporcionar al municipio de Cardona 
una alternativa peatonal a la movilidad existente. A su vez, un proyecto con tal envergadura es una opor-
tunidad para renovar el casco antiguo, con un gran número de viviendas en desuso, y los equipamientos 
existentes en el municipio, como por ejemplo los juveniles. Se decide por tanto integrar el ascensor públi-
co en un recorrido urbano que incluya un Casal de Joves.

Para la elección de la ubicación, se deben tener en cuenta las servidumbres a las que están sometidos los 
diferentes edificios entre sí, así como la propiedad de las mismas, protección patrimonial, conservación... 
etc. A partir de este análisis urbanístico, se escogen dos parcelas que conectarán mediante una pasarela, 
diferenciando el Casal de Joves y el ascensor para salvar el desnivel de 12m. 

El edificio del casal pretende generar una nueva calle de Cardona, una calle en altura, que actúe como 
antesala al ascensor público del recorrido vertical, y que dote de dignidad al hito de la cota superior del 
casco.

Tanto la elección de los materiales (sistema estructural de muros de carga de tapial con forjados de made-
ra CLT-MIX) como los criterios de diseño (alineación de fachadas, dimensión de aberturas...) contribuyen a 
contextualizar el edificio en el casco. A su vez, se hace un estudio del impacto social del mismo, y por ello 
se proyecta el programa con una gran versatilidad, de forma que pueda adaptarse a los distintos momen-
tos y perfiles de población.

Rehacer una calle del casco antiguo de Cardona. Esta es la idea para proyectar el recorrido vertical dentro 
del edificio que conecta con tres alturas diferentes, solucionando la accesibilidad al incorporar el ascensor. 
Las diferentes estrategias que se llevan a cabo en el proyecto tienen en cuenta características del casco 
antiguo como es la materialidad, luz natural cenital, proporcionalidad en las oberturas, etc. Es decir, lo en-
tendemos como una calle más, con su reinterpretación al tratarse de la rehabilitación de un edificio exis-
tente.

El proyecto se relaciona con su entorno, valorando las sensaciones que se generan al recorrerlo, en su 
cambio de espacios, luces y materiales. Como referencia, siempre encontramos Cardona, y más concreta-
mente su casco antiguo.

Este nuevo equipamiento para jóvenes integrado en un recorrido accesible que utilizará toda la pobla-
ción, pero en su mayoría la tercera edad, facilita nuevas interacciones entre población de diferentes eda-
des, permitiendo que todos lo perciban como propio.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
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Contexto y oportunidad
Planta general.

Contexto i oportunidad
Diagramas.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
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Atmosfera.
Dibujo propuesta

Estrategia propuesta
Axonometria.

Estrategia
Croquis.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas

[Tornar a l'índex]



Propuesta
Planos generales y vistas.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
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Propuesta
Planos generales y vistas.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
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Propuesta
Detalles.

Keep Moving
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[Tornar a l'índex]



Propuesta
Vistas.

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
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Materialidad
Imagen del proyecto.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro

El tejido histórico de Cardona ha sufrido un grave proceso de deterioro de su borde, así como una pérdida 
de la relación que el casco tenía con el territorio circundante. La destrucción progresiva de la muralla me-
dieval, los tejidos urbanos posteriores realizados a lo largo del siglo XX y el desarrollo de nuevas infraes-
tructuras viarias, han provocado que ciertos espacios urbanos, antes vinculados de forma directa, ahora 
se muestren fragmentados e incomunicados entre sí.

  El espacio público periférico al casco antiguo se encuentra totalmente ocupado por el vehículo privado, 
llegando incluso a ocupar espacios del tejido medieval, generando una barrera entre el espacio público y 
los lugares de interés, e incluso entre el paisaje y la ciudad. Ante esta situación, la conexión del Carrer Nou 
con el Passeig de Mossén Joan Riba, constitullle una oportunidad para relacionar de forma directa me-
diante un ascensor, el ámbito de acceso a la ciudad con sus activadores, y el nodo de dotaciones confor-
mado por la Residencia, el CAP y el Instituto situados en la cota superior. Este atajo permitiría llegar de for-
ma accesible desde la entrada del pueblo al punto más alto del tejido histórico sin necesidad de utilizar el 
coche. El hecho de situar la nueva conexión en este lugar, tensiona el espacio público generando nuevas 
dinámicas que potencian el uso del mismo, tanto en su base, con las últimas huertas históricas en estado 
de abandono, como en su cota superior, donde aparecen sendos puntos de observación del paisaje pro-
ductivo y patrimonial.

El proyecto se convierte en el germen de un  plan maestro, que consiste en generar una centralidad en 
torno a este lado de la ciudad vinculada al valle productivo de Cardona, a su entrada y a su patrimonio 
construido. Los condicionantes del emplazamiento y la sucesión de construcciones históricas, muy vincu-
ladas a la topografía y al lugar, sirven como referencia para la nueva conexión, materializada en un plano 
que se incrusta en el terreno de forma perpendicular a la pendiente y que aúna la pasarela de acceso y 
la torre del ascensor en un único gesto. La masividad de la pieza se resuelve mediante un muro de tierra 
compactada reutilizando el material local, proveniente de la propia excavación.

La formalización del proyecto, junto con su sistema constructivo, ofrece la oportunidad de incorporar 
unos acumuladores de agua en los escalonammientos de la cimentación, que servirán para potenciar y 
mejorar el ámbito de las huertas urbanas actualmente en deterioro. La nueva conexión, en resumidas 
cuentas ,ofrece una alternativa a la movilidad, dotando de accesibilidad al encuentro entre dos puntos de 
gran actividad urbana y  recuperando dos lugares de encuentro, tanto de forma pasiva mediante las nue-
vas dinámicas de movilidad, como de forma activa, con la acumulación y dosificación del agua de lluvia. 
Accesible: La accesibilidad en cardona se entiende desde sus calles principales que se adaptan a las cur-
vas de nivel del lugar, con variaciones de cota de no mas de 5m en toda su longitud.
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Justificación del proyecto.
Diagramas y planta general.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro
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Estado actual
Planta y axonometria del lugar.

Vistas
Imagenes del proyecto.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro
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Adaptación a la topografía
Secciones generales

Encaje urbano
Axonometria.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro
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Propuesta
Esquema, axonometria y vista.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro
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Propuesta
Sección detallada.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro
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Propuesta
Vista urbana y detalle constructivo.

Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre el 
Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro
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Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier

i plataformes de formigó amb àrid reciclat (procedent de l’extracció del material existent dels carrers) 
que permetin fer pauses per descansar. Aquesta estratègia permetrà la lliure mobilitat dels infants per-
metent el dret a contemplar el seu voltant, aturant-se per relacionar-se amb altres persones i amb els 
elements urbans.

- La continuïtat de la biodiversitat amb l’increment de la presència de vegetació dins del municipi amb 
arbres, arbustos i plantes amb els quals els infants s’hi puguin relacionar en el seu dia a dia. Mentre pas-
segin podran interactuar amb les flors, fulles, branques, etc. generats pels elements naturals que es va-
gin trobant al llarg del trajecte.

S’ha fet una divisió en dos grups per tal d’escollir l’espècie d’arbre més adient segons la tipologia de ca-
rrer. Per una banda, aquells amb un caràcter més urbà amb tres mides diferents segons l’amplada dels 
carrers i l’alçada dels edificis. Per l’altra, els de caràcter boscós amb espècies que podríem trobar als 
boscos mediterranis i amb arbustos aromàtics que transportin als infants al bell mig d’un bosc.

- El canvi a una gestió de l’aigua més eficient i sostenible amb l’augment de la quantitat de superfície 
permeable del recorregut per tal de reduir les escorrenties superficials, a més de la introducció de SUDS 
com els pous de retenció d’aigua.

Cardona és un municipi de 4.600 habitants situat a la comarca del Bages, al centre de Catalunya. El projecte té 
lloc al Barri Nou, on hi trobem els principals equipaments públics i on hi viu un gran nombre de persones. Un 
barri amb moltes mancances urbanístiques d’accessibilitat, discontinuïtats i falta de relació amb els elements 
naturals, generades arrel del ràpid creixement que va experimentar durant l’època d’expansió de la indústria 
minera.

El projecte pretén millorar l’espai públic des del punt de vista dels infants a partir de la seva implicació mit-
jançant un procés participatiu. En aquest s’analitzen, segons uns paràmetres urbanístics, dibuixos fets per ells 
on es representen jugant dins l’entorn urbà. D’aquí se n’extreuen conclusions rellevants sobre la mobilitat i el 
caràcter i ús dels espais que més freqüenten que ajudaran a enfocar el camí de la intervenció. S’intervé única-
ment als carrers del trajecte des de les escoles fins al pavelló municipal, considerant-los l’ingredient fonamen-
tal del recorregut.

L’objectiu principal és que els infants recuperin importància dins l’espai públic i puguin moure’s-hi lliurement 
amb autonomia i seguretat, però també a través del joc. Aquest ha de ser físic però sobretot cognitiu, on es 
permeti recuperar aquella capacitat d’exploració, imaginació i interacció amb el seu entorn i amb l’element na-
tural. S’identifiquen una sèrie de problemàtiques a partir de les quals es plantegen tres estratègies d’interven-
ció:

- La continuïtat urbana amb la creació d’un recorregut continu fàcil de reconèixer amb una nova pa-
vimentació de sauló estabilitzat que proporcioni més seguretat, a més de la limitació del pas dels au-
tomòbils en algun dels trams de carrer. En els carrers amb més pendent es crearà un sistema d’escales 

Vista espai públic
Imatge de la proposta.
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Context i oportunitat.
Plànol de situació.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Conclusions de les sessions participatives 
Dibuixos infants i diagrames.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Estudi previ
Diagrames axonometria.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Proposta
Planta general.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier

[Tornar a l'índex]



Proposta 1
Axonometria, vista i secció fugada.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Proposta 2
Axonometria, vista i secció fugada.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Proposta 3
Axonometria, vista i secció fugada.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Proposta 4
Axonometria, vista i secció fugada.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Proposta 5
Axonometria, vista i secció fugada.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Proposta 6
Axonometria, vista i secció fugada.

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
Elisenda Dalmau Aynier
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Connexions/camins.  Accessibilitat urbana.
Nuevos pasajes de Cardona. La importancia de la transversalidad en la trama 
urbana de Cardona: conectividad, accesibilidad y habitabilidad 
Xavier Serra Máiquez / Iván Horué Ferrero

Keep Moving
Elisa Ciria / Paula Costas
Captar.Recuperación de un lugar histórico mediante una nueva conexión entre 
el Carrer Nou y el Passeig de Mossén Joan Riba de Cardona.
Ponciano Castro

Els infants i el carrer. Millora del recorregut des de les escoles Vedruna i Mare de 
Déu del Patrocini fins al pavelló municipal de Cardona.
 Elisenda Dalmau Aynier
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Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch

El projecte parteix de l’estudi de la població jove de Cardona, especialment les primeres edats, moment en el 
que es desenvolupen records i vincles amb el territori quan l’entorn permet la seua exploració i descobriment 
en profunditat. Posar al centre la infància a Cardona és construir un poble més divers amb la capacitat d’afron-
tar les necessitats dels col·lectius més vulnerables de la societat, sortint del focus excloent del ciutadà mitjà 
adult, home i treballador. Així mateix, resulta d’interès afegir aquesta capa d’informació al territori, degut a la 
progressiva despoblació i envelliment poblacional que pateix Cardona. Treballar amb la infantessa pot fomen-
tar l’arrelament amb el territori de les futures generacions.

Mitjançant un procés participatiu desenvolupat a les escoles de primària de Cardona es delimita l’àmbit d’in-
tervenció i el caràcter de la proposta. A través de dibuixos, qüestionaris i converses nens i nenes, mares i pares, 
destacaren els entorns de quotidianitat i de temps d’esplai, les activitats que hi fan i qüestions qualitatives res-
pecte a aquests espais. D’aquest procés es desenvolupa una proposta de millora dels recorreguts principals de 
la infantessa al barri Nou de Cardona, on es situen els principals equipaments del municipi i on s’observen les 
majors deficiències en quant a disseny i qualitat de l’espai públic. A diferència del Casc Antic medieval de Car-
dona, desenvolupat al llarg de segles de manera orgànica i gradual, el barri Nou de Cardona es va consolidar 
en 50 anys, amb una visió desenvolupista i a la mida del cotxe. Així, no compta amb espais de trobada, ni ca-
racterístiques que permeten el passeig de manera contínua i segura, ni elements diversos que facin de l’espai 
un entorn ric a nivell cognitiu com ocorre al Casc Antic. Sí que es troba però, rodejat però desvinculat del ric 
entorn natural que envolta el municipi, que es considera una potencialitat.

D’aquesta manera, el projecte busca articular un recorregut continu entre el poliesportiu i les escoles públi-
ques municipals, amb dos objectius: Promoure el joc divers i creatiu establint connexions amb l’element natu-
ral als espais de quotidianitat, generant espais rics en el plànol cognitiu que fomenten els diferents aprenen-

tatges necessaris per al desenvolupament de l’infant; Desenvolupar el sentit de lloc garantint l’accés autònom 
als entorns quotidians, recuperant espais segurs per al joc i les interaccions on els infants puguin moure’s amb 
llibertat per tal d’experimentar i establir relacions amb el món que els envolta.

La intervenció engloba la reforma dels carrers, els accessos als equipaments escolars, la biblioteca municipal i 
el poliesportiu i dues zones verdes vinculades al recorregut, la millora de la connexió amb el Parc del Miracle i 
el desenvolupament d’un jardí mirador vinculat al passeig de les Oliveres que comunica les dues escoles muni-
cipals. S’estableix una estratègia general en tres punts: Continuïtat urbana, es redueix la presència del cotxe es-
tablint la cota única i els espais compartits al recorregut; Continuïtat de la biodiversitat, s’estableixen relacions 
amb l’element natural residual o desvinculat del recorregut que constitueix una preexistència també s’intro-
dueixen espècies vegetals amb criteris de potenciació de la biodiversitat; Gestió sostenible de l’aigua, s’intro-
dueixen sistemes de drenatge sostenible complementant la xarxa existent amb criteris de control de la quanti-
tat i qualitat de l’aigua que s’aboca a la xarxa o s’infiltra al terreny, així com criteris de foment de la biodiversitat 
a l’espai públic.

Aquesta part del projecte desenvolupa les propostes de reforma dels trams dels carrers i les places vinculades 
als equipaments del recorregut així com la construcció del jardí de les Oliveres al camí que comunica les esco-
les. Als diferents espais se’ls dona un tractament unitari, generant zones d’estada adaptades a les pendents pa-
vimentades amb sauló i recorreguts peatonals accessibles materialitzats amb sauló estabilitzat, reaprofitat dels 
moviments de terres que configuren el jardí de les Oliveres. Es reaprofiten els materials existents adaptant-se a 
la nova intervenció. Així mateix, la vegetació introduïda s’escull seguint criteris de potenciació de la diversitat 
de fauna i flora autòctona, així com pensant en les relacions e interaccions de l’infant amb el paisatge construït 
junt amb els aprenentatges que se’n deriven del joc a l’entorn físic.

Intervencions a l'espai públic
Imatge de la proposta.
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Context i oportunitat.
Plànol de situació.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Conclusions de les sessions participatives 
Diagrames.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Estudi previ
Diagrames axonometria.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Proposta
Plànols intervenció i estat actual.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Proposta
Plànols intervenció i estat actual.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Proposta
Detall constructiu.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Proposta
Plànols intervenció i estat actual.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Proposta
Detall constructiu.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch

[Tornar a l'índex]



Proposta
Detall constructiu.

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Proposta
Perspectiva del camí

Terra Ludens : regeneració urbana del barri nou de Cardona a través del
recorregut entre les escoles de primària i el poliesportiu municipal.
Celia Sepó Lluch
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Habitatge.  Millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat.
Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del 
buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk

ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y 
accesibilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares

Cal Farot. La Cooperativa Sènior a l’antiga fàbrica tèxtil a Cardona.
Maria Mateu / Marta Sarroca
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Habitatge.  Millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat.

ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y 
accesibilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares

Cal Farot. La Cooperativa Sènior a l’antiga fàbrica tèxtil a Cardona.
Maria Mateu / Marta Sarroca
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Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.

P
Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del 
buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk

[Veure projecte]



L’objectiu que proposa el projecte és limitar considerablement el creixement o l’engreix urbà de Cardona i pre-
valer les actuacions prioritàries en el sòl urbà consolidat, en aquest cas, el Casc Antic i el seu patrimoni edificat. 
Parlar de regeneració d’una àrea urbana o d’una entitat espacial significa retornar la vitalitat a aquest organis-
me que ha entrat en crisi o en decadència. El que volem doncs, és impulsar actuacions de regeneració urbana 
al nucli històric de Cardona que ajudin a construir un camí cap a nous models urbans més resilients, facilitant 
la transició a economies de baixa emissió de carbono i de baix consum de recursos. Així doncs, la manera esco-
llida d’actuar sobre aquest parc edificat en mal estat és mitjançant el buidatge selectiu de parts obsoletes o in-
frautilitzades.

El buit s’estableix des d’una estratègia d’ocupació en la matèria, una estratègia fundacional: el buit com a es-
tructura vacant. Gràcies a intervencions quirúrgiques sobre el teixit urbà es pretén potenciar experiències 
transpirables de plens i buits, incidir en el problema de la poca habitabilitat al casc antic i dotar de millores am-
bientals i socials.Declarar una Àrea de Rehabilitació Integral (ARI) ens serveix per a la introducció d’un mètode 
que després ens serà útil per a aplicar el model de gestió de la regeneració urbana que volem. Aquesta decla-
ració té per objecte la millora i recuperació de conjunts urbans amb les seves activitats econòmiques i socials, 
millorant les condicions dels residents a través d’actuacions sobre els edificis, els espais lliures, les infraestruc-
tures, els serveis i els equipaments. Amb aquesta metodologia, el que es vol aconseguir és incentivar la iniciati-
va privada a partir de les actuacions públiques inicials, però també aconseguir subvencions de Fons Europeus 
que donin suport a aquest model.

Així doncs, una vegada establerta una zona ARI d’actuació i fet l’anàlisi pertinent, cal reestablir les estratègies 
especifiques de cada zona. En el cas del que nosaltres delimitem com a ARI 1, hi ha una important intervenció 
de connexió entre la plaça del Vall i la plaça de la Fira, actual i únic punt neuràlgic del centre històric. L’objec-
tiu és crear dinamisme en l’entorn de la plaça del Vall i que és converteixi en una alternativa a la pl. de la Fira 
com a punt de relació dels vilatans. És per això que és pretén potenciar un eix catalitzador que uneixi aquests 
dos punts i els lligui i articuli a partir d’un conjunt d’equipaments i actuacions de buidatge que dotin al parc 
edificat de millores d’habitabilitat i accessibilitat així com la recuperació d’espais obsolets per a la creació de 
nou espai públic. itjançant estratègies d’acupuntura urbana, actuant en els punts d’oportunitat, es busca 
crear un efecte espora que activi un procés contagiós de rehabilitació que s’estengui per tota la zona.
Dins l’encaix d’aquest marc projectual i encasellat dins un àmbit acadèmic de TFM, s’han desenvolupat 
dos actuacions principals, que ens serveixen com a exemplificacions del que és pot dur a terme a altres 
punts del Casc històric. 

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk

Concepte: Buidatge
Imatge del projecte.

La primera actuació fa referència al buidatge al Carrer de les Flors, a on és fan una sèrie de buidatges 
post-façana d’una agrupació d’edificis que potencialment ho permeten, eixamplant el carrer en planta 
baixa i creant una galeria que actua com a nova pell per a un revaloritzat comportament bioclimàtic del 
conjunt d’edificis, a més de permetre una major accessibilitat i un nou tipus de convivència en comuni-
tat. I l’altre actuació, es centra en la recuperació d’espai públic a partir del buidatge d’edificis ruïnosos, 
cotxeres infrautilitzades i espais lliures privats. 
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Estratègies d'intervenció
Diagrames.

Estratègies urbanes
Diagrames.

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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Proposta espai públic.
Planta general.

Estat actual i proposta espai públic.
Axonometria general

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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Estudi previ
Aixecament i encaix general.

Vista interior
Imatge del projecte.

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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Existent i intervenció.
Plànols de detall.

Existent i intervenció
Axonometria.

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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Estudi previ
Aixecament i encaix general.

Proposta de pavimentació
Planta general i detalls.

Existent i intervenció
Axonometria.

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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Proposta de vegetació
Planta general, detall i catalogació.

Topografía
Seccions generals.

Atmosfera
Seccións

Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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Habitatge.  Millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat.
Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del 
buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk

Cal Farot. La Cooperativa Sènior a l’antiga fàbrica tèxtil a Cardona.
Maria Mateu / Marta Sarroca
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ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y 
accesibilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares

[Veure projecte]



medianera, antes interiores con un sistema de aislamiento térmico exterior que se remata con una capa 
de mortero. En este nuevo espacio semiprivado que supone un previo doméstico del espacio público 
al interior de la vivienda, se disponen una serie de núcleos de comunicación vertical que contengan as-
censores para resolver el problema de accesibilidad de los habitantes a sus casas. 

Creemos que estas intervenciones deberían  llevarse a cabo de forma conjunta entre los vecinos de una 
misma manzana, ya que de esta forma estos nuevos núcleos podrían dar servicio a un mayor número 
de viviendas. Junto a ellos, los núcleos de escalera existentes que sirven a varios pisos se mantendrían 
por su funcionalidad, generando nuevas conexiones y nuevos accesos a la vivienda.

Para desarrollar este proyecto de intervención, hemos escogido una manzana que pensamos reúne las 
características más desfavorables que se dan en el casco antiguo: un alto número de inmuebles y loca-
les desocupados, con gran desnivel entre las calles que la colindan y un asoleamiento casi nulo debido 
a la densidad del tejido construido. En esta manzana arquetipo hemos detectado cuatro parcelas sus-
ceptibles de vaciado donde disponemos cuatro núcleos que dan servicio a la mayor parte de viviendas, 
quedando testado la viabilidad del proyecto tanto constructiva como económicamente.  

ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y accesi-
bilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares

Mirador en el núcleo de accesos
Imagen del proyecto.

El municipio de Cardona, y en concreto su núcleo urbano, ha sufrido una serie de transformaciones so-
cioeconómicas y demográficas  en las últimas décadas que han supuesto un proceso de despoblación 
de su centro histórico. Tras el cierre de la explotación de potasa del valle salino que había supuesto el 
afloramiento de la economía en la primera mitad del sXX, Cardona comenzó a experimentar un decre-
cimiento de la población al mismo tiempo que un envejecimiento de sus habitantes. Al mismo tiempo, 
las restricciones en la normativa de protección del casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, 
impedían a sus ocupantes realizar las rehabilitaciones y reformas necesarias para mejorar las condicio-
nes de habitabilidad. El ayuntamiento, buscando una solución a estos problemas, propone la búsqueda 
de una estrategia de proyecto que revitalice el casco y resuelva este problema de emigración progresi-
va del núcleo urbano a la periferia.

Partiendo de este punto, se decide investigar estrategias de consolidación y decrecimiento que permi-
tan ofrecer condiciones óptimas de habitabilidad y accesibilidad en aquellos inmuebles que tienen un 
valor constructivo y patrimonial, actualmente en uso de vivienda,  aceptando una cifra de habitantes 
más estable frente a la idea de repoblación total del casco.

Las inversiones llevadas a cabo de forma individual por los vecinos del casco en la rehabilitación de sus 
fincas suponen un alto desembolso de dinero que podría verse reducido si se realizase un plan de ac-
tuación conjunta.  Decidimos que la estrategia de intervención debe llevarse a cabo de forma colectiva, 
llegando a acuerdos necesarios para la cesión de espacios o propiedad a cambio de una mejora global 
en las viviendas. 

El proyecto que proponemos tiene como escala estratégica el masterplan del casco histórico, y como 
escala de intervención, aquellas parcelas desocupadas y en estado de abandono cuyo vaciado suponga 
una gran mejora en la habitabilidad y accesibilidad de las parcelas colindantes. 

Se lleva a cabo a través del derribo de los forjados, manteniendo la cubierta y la fachada, requisito im-
puesto por la normativa de protección patrimonial, y muros de traba y viguetas si es necesario para la es-
tabilidad estructural. Tras esta primera fase de vaciado, que supondrá un incremento del asoleamiento y 
ventilación de las parcelas que vuelcan a este nuevo espacio, se procede a la apertura de huecos de ven-
tanas y puertas a través de apeos en las nuevas fachadas, y de la protección de los muros de medianera,
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Imatge del projecte
Entrada habitatge

Propuesta
Planta contexto.

Propuesta
Diagramas.

ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y accesi-
bilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares
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Propuesta.
Planta general.

ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y accesi-
bilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares
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Secciones estratégicas
Secciones generales

ELS REPLANS. Decrecimiento estratégico para mejorar la habitabilidad y accesi-
bilidad en el centro histórico de Cardona
Ruth Gow / Cristina Morata Longares
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Imatge del projecte
Entrada habitatge

Atmosfera
Proyección en planta de los alzados interiores.

Funcionamiento núcleo de circilaciones.
Axonometria.
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Materialidad
Imagen del proyecto.
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Habitatge.  Millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat.
Actio Vacuo. Regeneració de part del Casc històric de Cardona a través del 
buidatge. 
Marc Ponce / Marc Strunk
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accesibilidad en el centro histórico de Cardona
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Cal Farot. La Cooperativa Sènior a l’antiga fàbrica tèxtil a Cardona.
Maria Mateu / Marta Sarroca

[Veure projecte]



Ens situem a Cardona, el poble amb el percentatge més elevat de població envellida del Bages.
Després d’ analitzar tots els edificis de gran superfície de Cardona, Cal Farot és el que té una
situació demogràfica més adequada per tal de crear un projecte per viure per a població amb
edat superior als 65 anys.

Cardona és un poble que es caracteritza pel seu desnivell entre carrers, i la mala connexió que
hi ha entre ells. Cal Farot, és una nau tèxtil construïda l’any 1911, situada a una cota similar al
centre del poble, i al costat dels centres culturals com ara la biblioteca i el casal de gent gran.
Consta de dues plantes, una amb entrada al Carrer de la Creu, i l’altre amb entrada al Carrer
Pau Casals. L’edifici va tenir el seu ús original fins que a partir de l’any 2011, després d’una
rehabilitació se li va donar l’ús de garatge.

A mes a mes de les estratègies urbanes, per les seves característiques arquitectòniques té un
gran potencial per tal d’incidir-hi amb aquest programa, ja què és un edifici de gran superfície a
peu pla.

L’objectiu és un edifici que tingui un doble ús, un destinat a la gent del poble i amb caràcter més
públic, i l’altre destinat a una cooperativa per a gent superior als 65 anys que sigui una
alternativa a la Residència Sant Jaume que hi ha Cardona, i que la gent que hi visqui tingui com
a objectiu principal viure en comunitat. Gràcies a l’ ús públic de la part superior de l’edifici, es
crearà una escali rampa que cobreix-hi el desnivell que hi ha entre els dos carrers que tenen
entrada a l’edifici.

Totes les propostes constructives i de rehabilitació que es duran a terme seran per tal de
valoritzar l’edifici i tornar-li l’ús patrimonial que li pertoca.

Vista interior
Imatge del projecte.

[Tornar a l'índex]
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Colònies industrials
Plànol de context.

Cardona
Plànol de situació.
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Proposta
Planta baixa i primera.
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Unitat funcional
Planta.

Proposta
Seccions generals.
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Sistema constructiu
Axonometria.

Sistema constructiu
Detalls.
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Vista interior
Imatge del projecte.
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de empresas disgregado en planta baja
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Cardona es un pueblo con un casco medieval declarado bien de interés cultural nacional, ubicado de 
forma estratégica en el centro del territorio catalán y con la gran oportunidad que representaron las 
minas de sal, en un entorno totalmente naturalizado y a tan sólo una hora de Barcelona. Con tan solo 
4.800 habitantes y 66km2 de superficie, que sufrió una gran caída demográfica una vez finalizó la acti-
vidad de explotación de las minas de sal. 

Con el fin de volver a reactivar Cardona, y sobre todo su casco antiguo, nosotros establecemos la pre-
misa que hay que volver a llevar a gente, pero ¿cómo?. Con el proyecto de "Colonias del Siglo XXI" pro-
ponemos generar un vivero de empresas disgregado llevando nueva actividad al casco antiguo de 
Cardona, aprovechando que más de la mitad de los locales en planta baja se encuentran en desuso, y 
entendiendo que generar nuevos espacios de trabajo o dotacionales conllevará la llegada de una canti-
dad importante de nuevos habitantes al municipio.

Nuestra propuesta parte del estudio de los actuales comercios y lugares de trabajo que hay en Cardo-
na, así como de grandes espacios de trabajo compartido. Todo esto lo atamos a la creciente demanda 
de trabajo digital y que permite a las nuevas generaciones trabajar desde cualquier lugar, siempre y 
cuando cuenten con la infraestructura necesaria (fibra óptica, cobertura, buenas comunicaciones, etc.). 
Ante la pérdida de calidad de vida en las grandes ciudades, se está viviendo un proceso de la re-rurali-
zación del que Cardona debería formar parte. 

Nuestro vivero de empresas disgregado, es una reagrupación de las plantas bajas de oportunidad que 
encontramos en el casco antiguo de Cardona, buscando recuperar arquitectónicamente la estructura 
de la parcela histórica medieval, con muchas más cualidades ambientales y espaciales que los locales 
que encontramos en la actualidad. Generamos una cooperativa mixta donde propietarios de locales en 
desuso, el colectivo que gestiona los espacios productivos, las salas de trabajo o espacios polivalentes y 
los diferentes usuarios -tanto trabajadores, como vecinos del pueblo- encuentran un espacio arquitec-
tónico de calidad donde poder llevar a cabo diferentes actividades.

Las estrategias que seguimos para generar este espacio productivo, que funciona como un edificio de 
oficinas en horizontal, parten de entender la calle como eje vertebrador de todas estas sucesiones de 
espacios, siendo el sistema de lugares de trabajo una prolongación del espacio público, que reactiva la 

vida de la calle y su carácter desde la permeabilidad y la reactivación de las plantas bajas. 

Para conseguir que estos espacios estén dotados de una gran calidad arquitectónica, necesitamos pro-
porcionar de habitabilidad el espacio, intentando reducir al máximo la profundidad de fachada. Por un 
lado, sustituimos la solución histórica de fachada -que todo lo resuelve con su espesor-, por una serie 
de capas específicas que funcionan como filtros entre los diferentes tipos de espacios generados, pro-
porcionando una gran variedad de espacios interiores y exteriores, con calidades muy diversas según 
las necesidades de los usuarios. Por otro lado, recuperamos los patios de escaleras como lugares de en-
trada de luz y ventilación, convirtiéndolos en espacio de intercambio entre trabajadores y vecinos, con-
formados por materiales ligeros -casi como andamios prefabricadas- que se apoyan muy sutilmente so-
bre la estructura existente.

El espacio interior se estructura, diferenciando hasta seis tipos de espacios distintos, dependiendo de 
su relación con la calle o los patios interiores recuperados. Todos estos espacios funcionan como un sis-
tema conjunto, que crece, decrece y adaptándose a las diferentes necesidades que va teniendo. La idea 
del proyecto es sentar unas bases estratégicas de actuación en Cardona o en todos aquellos cascos 
antiguos que han ido sufriendo la despoblación en los últimos años. Esto podría ser una oportunidad 
como estrategia global y replicable, de llevar actividad a estos lugares, pero siempre partiendo de en-
tender su patrimonio, dándoles una nueva oportunidad partiendo de su conocimiento y no haciendo 
tábula rasa.

Colonias del Siglo XXI. Reactivando el casco antiguo de Cardona con un vivero de empresas disgregado en planta baja
Alejandro Ortiz / Mireia Suñer
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Contexto
Escala territorial, comarcal, autonómica y nacional.

Contexto
Planta general

Colonias del Siglo XXI. Reactivando el casco antiguo de Cardona con un vivero de empresas disgregado en planta baja
Alejandro Ortiz / Mireia Suñer
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Intenciones propuesta.
Diagrama.
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Estudio previo
Esquema general.
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Propuesta
Planta general y diagramas.
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Atmósfera y funcionalidad
Sección fugada y diagrama
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Propuesta
Vista i planos de la intervención.
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Cal Perico. Rehabilitación de edificio histórico para uso de hotel.
Josep María Nogué - Markel Prieto

Vista interior.
Imagen del proyecto.

El proyecto se realiza en uno de los edificios con más historia y presencia en el núcleo histórico de Car-
dona. A lo largo de sus más de 150 años de vida, ha sido siempre un reflejo de motor económico de cada 
época. Se construyó como un taller en planta baja con viviendas en las plantas superiores, una especie 
de  micro-colonia textil. Después ha continuado con diferentes usos industriales en planta baja y con 
diferentes rehabilitaciones sin respetar el contexto tipológico del edificio. Previo a su actual abandono, 
sirvió como hostal en planta primera y restaurante en planta baja.

El uso hotelero del edificio surge como consecuencia del análisis previo y de las estrategias que está
implantando el ayuntamiento de Cardona en relación al turismo, como única vía de desarrollo de un nú-
cleo cada día menos poblado. Este turismo planteado se entiende como una mejora urbana y por ello, 
existe un plan de conservación patrimonial para rehabilitar los edificios con un alto valor arquitectónico. 
En el se incluye a Cal Perico con una protección total, y en este caso la puesta en marcha del edificio con 
una actividad hostelera en planta baja puede reactivar su entorno más cercano, la Plaça del Vall.

La propuesta de rehabilitación del edificio se parte de dos planteamientos, en primer lugar intervenir en 
el edificio poniendo en valor los elementos estructurales principales que le confieren carácter al edificio 
y en segundo lugar desarrollar una estrategia para incorporar los servicios y condicionamiento necesa-
rios para el uso que concluyan el objetivo de volverlo a hacer habitable, mas allá del uso concreto que se 
le pueda dar. 

En la planta baja se dispone un espacio diáfano con el carácter más social del hotel donde se dan los ser-
vicios compartidos como hall, restaurante y bar alternando con zonas de estar. La planta primera cuenta 
con espacios de administración del hotel, instalaciones y 5 habitaciones más reducidas. La conexión con 
la planta baja a traves del hueco del forjado le concede un carácter menos formal. Las plantas superiores 
(2,3 y 4) cuentan con 5 habitaciones en el caso de las primeras y 6 en el caso de la cuarta. En total hacen 
una suma de 21 habitaciones dobles. Por último se plantea un espacio al aire libre en cubierta como es-
pacio complementario para eventos sociales en época de verano.

Por sus características, se considera un hotel de 3 estrellas con una ocupación de 42 huéspedes. El ba-
rrestaurante de planta baja tendrá una capacidad de 100 personas. Y para el funcionamiento correcto del 
hotel se considera un mínimo 5 empleados.

[Tornar a l'índex]



Situación
Plano situación.

Cal Perico. Rehabilitación de edificio histórico para uso de hotel.
Josep María Nogué - Markel Prieto
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Contexto urbano
Plano general.
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Estrategia de intervención
Diagramas y axonometria.

Propuesta
Alzado

Cal Perico. Rehabilitación de edificio histórico para uso de hotel.
Josep María Nogué - Markel Prieto
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Propuesta
Axonometria y sección.
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Propuesta
Plantas y sección.
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Sistemas constructivos.
Detalles y axonometria.

Cal Perico. Rehabilitación de edificio histórico para uso de hotel.
Josep María Nogué - Markel Prieto
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El Gallinero. Hostal horizontal a través del cosido de desvanes en el Casco Histó-
rico de Cardona.
Ane Arrizabalaga Deba / Mikel Sainz de Rozas Irigoien

Fachada
Imagen del proyecto.

La industrialización ligada a la explotación de las Minas de Sal, a principios del siglo XX, trajo consigo la 
última de las remontas en el Casco Histórico de Cardona, una tipología propia de un pueblo que había 
visto cómo su parcelación medieval crecía en altura y se partía en planta, perdiendo así las viviendas su-
perficie, fachada y por lo tanto luz y salubridad. 

Estos espacios tienen una direccionalidad clara, hacia las fachadas. Así, a través de la ventilación cruzada 
funcionan como colchón aislante para los pisos inferiores, como espacio de acopio e incluso, a veces, de 
gallinero. La propiedad de los desvanes es variada. Dependiendo el caso, el desván pertenece a los pro-
pietarios de los pisos de abajo en una propiedad horizontal, o tiene un propietario distinto, muchas veces 
ligado a alguna de las viviendas del bloque. Los desvanes, en estado ruinoso y poco accesibles, acusan el 
desuso y la falta de mantenimiento.

Los desvanes en desuso adyacentes presentan una oportunidad de ser cosidos para albergar un progra-
ma más amplio. Estos espacios poseen un gran potencial habitable (luz, ventilación, vistas...) en contra-
posición a la oscuridad y poca salubridad del Casco Histórico. Por su estado ruinoso, la inversión para ha-
cerse con los desvanes se intuye barata y los propietarios y propietarias se muestran favorables a darles 
un nuevo uso en vez de deshacerse de ellos. Así, se propone que sean ellos y ellas las que se asocien y 
administren un hostal que devolvería, en parte la inversión realizada. El ayuntamiento, que ya contempla 
el uso hotelero en el POUM y muestra su disposición para crear un albergue entre sus proyectos de futu-
ro, ayudaría en la gestión y ejecución, técnica, administrativa y económicamente.

Un cambio de direccionalidad en los desvanes dispone finalmente un espacio corrido, más amplio y con 
un perímetro más grande de fachada, tanto norte como sur. Un derribo selectivo de particiones y forja-
dos interiores creará una sensación de mayor amplitud, altura y habitabilidad para situar un albergue. 
Así Cardona, pueblo de gran valor histórico, acercará por fin al turista más allá del Castillo y las Minas, 
poniendo en valor su patrimonio y activando a su vez el comercio del Casco Histórico.

[Tornar a l'índex]



Estudio previo
Axonometria general

Vistas propuesta
Imagenes del proyecto.

El Gallinero. Hostal horizontal a través del cosido de desvanes en el Casco Histó-
rico de Cardona.
Ane Arrizabalaga Deba / Mikel Sainz de Rozas Irigoien
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Propuesta
Planta general.

El Gallinero. Hostal horizontal a través del cosido de desvanes en el Casco Histó-
rico de Cardona.
Ane Arrizabalaga Deba / Mikel Sainz de Rozas Irigoien
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Propuesta
Secciones generales.

El Gallinero. Hostal horizontal a través del cosido de desvanes en el Casco Histó-
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Sistema constructivo
Detalle.

El Gallinero. Hostal horizontal a través del cosido de desvanes en el Casco Histó-
rico de Cardona.
Ane Arrizabalaga Deba / Mikel Sainz de Rozas Irigoien
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Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina 
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Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza



w

XM Introducció al MArq_
Roger Sauquet

Web
Link

Fil conductor Gironella_
Marta Serra

Xarxes_
Link

Indústria
Pàgina X

Habitatge
Pàgina Y

Espai Públic i Paisatge
Pàgina Z

Índex interactiu
Colonia Viladomiu Vell

F I

H

P

Entorns.  Vall Salina i antigues colònies.
¡

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina 
de sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a 
Cardona.
Cristina Canals Güell
Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza

[Tornar a l'índex]

Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.

P
Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

[Veure projecte]



Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

Vista exterior i interior
Imatge del projecte.

El projecte proposa la recuperació de la colònia Arquers per a la futura creació d'un alberg / casa de colò-
nies. Mitjançant la rehabilitació dels volums existents i eliminant els patis, el projecte proposa la creació 
de dos volums lleugers de coberta transparent que unifiquen les pastilles dotant-lo d'un espai de relació 
semi-exterior. Els volums originals mantenen l'aspecte original de les façanes i la proporció de les seves 
obertures, posant en valor el material original de construcció dels murs en els espais interiors, la pedra. 

Es restauren les cobertes i les bigues encavallades de fusta existents i s'aïlla i climatitza l'edifici interior-
ment. Els volums nous, funcionen com a espais de relació entre els edificis originals, i climatitzant-los de 
manera passiva mitjançant una coberta de policarbonat que es recolza sobre una estructura metàl·lica. El 
programa alberga vint habitacions amb una capacitat total per a cent vint persones, amb tots els serveis 
necessaris: bar, menjador, cuina, bugaderia, sala de lectura, sala de projeccions, sales polivalents, infer-
meria; sempre en contacte amb l'espai exterior, relacionant-se amb la natura que l'envolta. Un sistema 
de tres crugies formen la unitat més privada, les habitacions, dotades de tres lliteres amb armaris indivi-
duals, amb una capacitat de sis persones que comparteixen un bany cada dues d'elles.

Així doncs, amb la creació d'aquest alberg tornem a posar en valor les colònies mineres les quals formen 
una part important de la història de Cardona alhora que proposem un turisme alternatiu   com a model 
de negoci per la economia del poble.

[Tornar a l'índex]



Context
Plànol de situació.

Emplaçament
Planta general.

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

[Tornar a l'índex]



Proposta
Planta i seccions generals.

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti
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Proposta
Planta i seccions generals.

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti
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Proposta
Secció fugada.

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti
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Materialitat
Imatges i axonometria.

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

[Tornar a l'índex]



Sistema constructiu.
Axonometria

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

[Tornar a l'índex]



Vistes
Imatges de la proposta

Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

[Tornar a l'índex]
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Entorns.  Vall Salina i antigues colònies.
¡Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza

[Tornar a l'índex]

Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.

P

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina 
de sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a 
Cardona.
Cristina Canals Güell

[Veure projecte]



Al llarg de la seva història Cardona ha utilitzat el jaciment salí com a element principal de la seva 
economia. El projecte proposa incentivar el turisme a través, una vegada més, de la sal com a font de 
riquesa utilitzant les seves propietats terapèutiques.
Una de les teràpies principals és la haloteràpia, que aporta beneficis en malalties pulmonars i consisteix 
en respirar l’ambient salí. Per aquesta raó el projecte s’emplaça dins la muntanya de sal, utilitzant part 
de la mina existent i amb la creació d’una nova galeria per arribar a l’espai exterior.

Per altra banda també hi ha tractaments talasoterapèutics, on s’utilitza aigua salada per tractar 
diferents problemes de salut. La sal és un mineral molt soluble i per tal de que la humitat i l’aigua 
d’aquests espais no pugui arribar a malmetre la mina les piscines se situen dins de “caixes” de fusta 
hermètiques independents situades al llarg del recorregut per dins de la muntanya de sal.

La sal no és compatible amb els materials de construcció tradicionals com metalls, ceràmiques o 
formigó. Per aquesta raó tota la intervenció es fa utilitzant fusta com a element principal, que, a 
diferència dels altres materials, l’alta salinitat de l’entorn proporciona un cert grau de protecció a la 
pròpia fusta.

Al situar-se en un espai tant especial com és una mina de sal, la intervenció pretén ser molt puntual, 
de tal manera que el visitant pugui gaudir d’una experiència exclusiva recorrent les galeries tocant, 
experimentant, sentint i observant les diferents formes que va agafant la sal al llarg del recorregut per 
la mina. Les excavacions es mantenen en el seu estat natural mentre que les intervencions es limiten en 
els espais de les piscines situades dins les caixes de fusta.

Cada una d’aquestes piscines presenta un ús terapèutic diferenciat, i per tant cada una està dissenyada 
per experimentar diferents ambients i sensacions generades a través dels diferents tractaments i 
acabats que se li dóna a la fusta interior, l’entrada de llum o a través del grau de relació amb la mina.
Es tracta d’un recorregut lineal que s’inicia a l’interior de la mina caminant per l’interior de les galeries 
mentre van apareixent les diferents caixes de les piscines fins a arribar a l’espai exterior de la muntanya 
de sal, un punt on el pas del rierol salat ha anat erosionant la sal exterior i s’ha obert pas entre la roca 
generant una esquerda en la muntanya que es pot recórrer i així poder tastar l’aigua saturada i gaudir 
d’una experiència completa del que és la sal a Cardona.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell

Galeria interior
Imatge del projecte.

[Tornar a l'índex]



Estudi previ
Plànol de situació.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell
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Estudi previ
Diagrames



Ambit de projecte
Plànol general.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell
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Proposta 1
Axonometria.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell

[Tornar a l'índex]



Proposta 2
Axonometria i vista.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell

[Tornar a l'índex]



Espaialitat
Planta i secció.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell
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Espaialitat
Planta i secció.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell

[Tornar a l'índex]



Materialitat
Detall.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell

[Tornar a l'índex]



Sistema constructiu
Detalls.

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina de 
sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a Cardona.
Cristina Canals Güell

[Tornar a l'índex]
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Entorns.  Vall Salina i antigues colònies.
¡Colònia Arquers. Un turisme alternatiu mitjançant la rehabilitació de la Colònia 
Arquers a Cardona.
Alex Marin / Eduard Olesti

Wellness de la sal a Cardona. Projecte de reinterpretació i adequació de la mina 
de sal “La Minilla” en un centre Wellness especialitzat en tractaments salins a 
Cardona.
Cristina Canals Güell

[Tornar a l'índex]

Temàtiques:
Projectes de l'estudiantat del Marq.

P

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza

[Veure projecte]



Aquest projecte parteix d’una important preexistència a Cardona: la presència de sal de manera 
natural. Una presència que ha marcat el passat i el present de la vila a tots els nivells: ambiental, social, 
econòmic i industrial. El projecte entén el paisatge actual de Cardona com un record tangible de tota 
una història basada en la indústria salina.

La proposta s’ubica a la Vall Salada, una àrea en forma d’el·lipse d’uns 1900 metres de llargada per 600 
metres d’amplada, desenvolupada en direcció SO/NE. Pel seu extrem NE conflueix amb l’antic traçat del 
riu Cardener. Durant l’últim segle va tenir un paper molt important en tot el sistema industrial com a 
part de la seva infraestructura. Per aquest motiu va patir nombroses transformacions antròpiques per 
optimitzar al màxim l’activitat d’extracció. Aquestes transformacions inclouen des de les perforacions 
de les mines fins a noves construccions al llarg de la vall com ara cintes transportadores o cables aeris 
per al transport del material extret, passant per acumulació de grans volums de residus a la superfície.

L’any 1990, quan l’activitat industrial va aturar-se, també es va deixar d’utilitzar la Vall, deixant en estat 
d’abandonament tota la zona. Tot això va comportar conseqüències molt negatives a nivell ecològic 
per a la Vall, que en aquella època no es tenien en compte.  Unes conseqüències que es poden resumir 
en tres elements principals: la sal, la flora i l’aigua, i que se centren en tres zones de la Vall, responent als 
tres elements afectats: la terrera vella, la terrera nova i la llera del riu Cardener. El projecte pren com a 
emplaçament aquests tres punts de la Vall. 

Cadascun d’aquests tres punts es troba o té previst un procés de restauració ecològica: 
desmantellament, revegetació i restitució, per tal de revertir en la mesura del possible els impactes 
ambientals i paisatgístics, que també han provocat una forta desvinculació entre el poble de Cardona i 
aquest entorn, tot i haver tingut un paper tan crucial en la seva història. 

Les interaccions de la població amb l’entorn s’entreteixeixen a través de dos elements: el temps i el 
paisatge. Aquests dos elements ens condueixen a establir quatre criteris segons el lloc, la funció, 
la matèria i la relació amb el subjecte, que ens serveixen per definir les tres intervencions que es 
proposen: el mirador, el passatge i el pont.

La proposta es materialitza en tres intervencions que tenen un mateix objectiu però que responen a 
tres ambients diferents, que són els que més es transformaran. L’objectiu comú és posar de manifest 
l’evolució del paisatge com a conseqüència dels processos de restauració ecològica. Ara bé, com que 
aquests tres ambients es desenvolupen de manera diferent (sal-desmantellament, flora-revegetació, 
aigua-restitució) és necessari adaptar una intervenció a cada ambient.

Les tres intervencions estan unides per una ruta rural existent que recorre tot el perímetre de la Vall, 
és a dir, són tres parades en un recorregut. S’entén aquest recorregut com una seqüència de punts 
rellevants en la història de la Vall, i les tres intervencions com a punts que posen de manifest la relació 
entre el passat (explotació minera), el present (impacte ambiental, paisatgístic i contaminació) i futur 
(restauració d’aquest impacte). D’aquesta manera, fomenten la presa de consciència del pas del temps i 
el seu impacte en el paisatge.

S’utilitza un material que es diferencia sempre de la natura malgrat el pas del temps: el formigó, i se 
situa sempre estratègicament perquè el subjecte prengui consciència de l’evolució de la natura al llarg 
del temps respecte a la seva posició.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza

Vista mirador
Imatge del projecte.
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Context
Plànol de situació.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza

[Tornar a l'índex]



Desmantellament
Ortofoto.

Revegetació
Ortofoto.

Restitució
Ortofoto.

Evolució del paisatge
Diagrama

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Desmantellament
Fotografia.

Revegetació
Fotografia.

Restitució
Fotografia.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Propostes
Planta de situació.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Estudi previ
Plànol de situació.

Estudi previ
Seccions topografia.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Mirador
Plànols generals

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Mirador
Secció pas del temps i vista.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Passatge
Plànols generals

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Passatge
Secció pas del temps i vista.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Pont
Plànols generals

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Pont
Secció pas del temps i vista.

Paisatge i temps. Tres intervencions a la Vall salada de Cardona.
Clara Almanza
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Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la 
millora del nucli urbà de Cardona. 

Per a la Universitat i l’equip de professorat del 
Màster els processos de coproducció o disseny 
col·laboratiu són un repte capaç d’englobar els 
diferents camps explorats en aquesta edició: pa-
trimoni, espai públic i habitatge. La coproducció 
adreçada a la millora del nucli urbà de Cardona ha 
suposat tres objectius generals: 

Primer, la identificació, per part de l’alumnat, de 
les preguntes centrals que giren entorn del territo-
ri on s’intervé. Es pretén evitar rebre un encàrrec 
i donar-li una resposta immediata sense prèvia-
ment qüestionar-lo, es tracta d’aprendre a destriar 
les prioritats principals per comprendre la natura-
lesa del context. Segon, fomentar l’aprenentatge a 
través del contacte directe amb els agents locals. 
Es promou dissenyar de forma inclusiva i diversa, 
participada, promovent la capacitat crítica a partir 
de l’encaix comunitari. I tercer, assegurar, a través 
d’aquesta coproducció, la viabilitat tècnica i pres-
supostària segons les condicions que imposa la 
complexitat del lloc. En resum, en aquests tipus 
de processos i en especial a Cardona, on la respos-
ta de la participació va superar les expectatives, 
permeten establir un compromís ferm entre uni-
versitat pública i capacitat d’incidència als territo-
ris que habitem i transformem.  

Des d’aquest marc i enfocament, el Màster Uni-
versitari en Arquitectura de l’Escola d’Arquitec-
tura del Vallès conjuntament amb l’Ajuntament 
de Cardona organitzà dues jornades adreçades a 
entitats locals i persones a títol individual per des-
envolupar un procés participat i consolidar col·la-
boracions entre projectes concrets i agents inte-
ressats. Juntament amb la ciutadania, tant agents 
tècnics del consistori com de la Diputació de Bar-
celona també van assistir i participar activament 
de les sessions i dinàmiques organitzades, i prè-
viament ja s’havia celebrat una jornada de presen-
tació i visita per aprofundir en el coneixement del 
nucli.

La primera jornada es va plantejar com a prime-
ra diagnosi. Es varen organitzar quatre taules de 
treball on les persones participants aportaven la 
seva visió i experiència. Concretament es va defi-
nir la taula de patrimoni i turisme, la taula d’habi-
tatge, una taula d’espais públics centrada en els 
usos i espais peatonals; una altra taula d’espais 
públics adreçada a la mobilitat rodada i equipa-
ments. Algunes de les preguntes clau plantejades 
per generar discussió i materials de treball van ser: 
Quins altres espais poden considerar-se patrimo-
ni més enllà del que s’ofereix actualment al turista 
o visitant? Quins usos es poden associar amb una 
visió del patrimoni més oberta i més connecta-
da amb el dia a dia del municipi? Quines limita-

cions i quins potencials suposa el patrimoni que 
reconeixem? A nivell d’habitatge, quines són les 
possibilitats d’intervenció en el parc edificat del 
nucli històric? On se situen els habitatges buits? 
Com poder recuperar la seva habitabilitat? Quines 
són les principals dificultats d’accés a l’habitatge 
històric i condicionants a l’hora d’assumir una re-
habilitació per part de la propietat? I en termes 
d’espai públic, quines són les principals barreres 
arquitectòniques que segreguen per grups d’edat 
els espais de trobada de la població? Com poder 
superar aquestes barreres i generar més connec-
tivitat? Es va concloure amb un debat obert i amb 
el resum del coneixement generat en cada taula 
de treball. 

La segona jornada va centrar-se en la presentació 
i discussió de les primeres propostes ja expressa-
des en plànols, dibuixades, amb maquetes i foto-
muntatges. Com si es tractés d’una exposició amb 
espais temàtics i circuïts itinerants, les persones 
participants podien recórrer, escollir i aportar so-
bre cada proposta. A la vegada els estudiants re-
collien i integraven de forma sistematitzada els 
acords, desacords, dubtes i noves aportacions que 
els arribaven. 

Com a recull de la diagnosi participada, i amb la 
voluntat que el coneixement generat pugui ser 
útil per futures necessitats de Cardona, el curs va 

generar l’Informe de retorn "Identifiquem les ne-
cessitats del nucli urbà de Cardona” accessible a 
través del següent enllaç:

Informe de retorn diagnosi participada "Identifi-
quem les necessitats del nucli urbà de Cardona"

Les imatges que es presenten a continuació són 
una mostra de la bona acollida de les sessions per 
part d’una ciutadania activa i compromesa que va 
saber respondre i dialogar amb la mirada externa 
dels futurs i futures arquitectes.  

P
Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
Marta Serra. Professora Marq

[Tornar a l'índex]
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Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
Marta Serra. Professora Marq

Identifiquem les necessitats del nucli urbà de Cardona
Cartell primera jornada.
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Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
Marta Serra. Professora Marq
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Primera Jornada participativa
Fotografia.

Primera Jornada participativa
Fotografia.



Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
Marta Serra. Professora Marq
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Primera Jornada participativa
Fotografia.

Primera Jornada participativa
Fotografia.



Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
Marta Serra. Professora Marq

Primeres propostes pel nucli urbà de Cardona
Cartell segona jornada.
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Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
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Segona Jornada participativa
Fotografia.

Segona Jornada participativa
Fotografia.



Coproducció entre estudiantat i ciutadania per la millora del nucli urbà de Cardona. 
Marta Serra. Professora Marq

[Tornar a l'inici]

Segona Jornada participativa
Fotografia.

Segona Jornada participativa
Fotografia.
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