
ABSTRACT

GREENHOUSE ARCHIPELAGO

Reinterpretació del passat industrial del Molí d’en Busquets aplicada al món agrícola

El present treball es basa en una proposta interescalar per a la recuperació d’un 
espai de setanta-cinc hectàrees ocupat entre els segles XVII i XX per la fàbrica del 
Molí d’En Busquets, a Castellar del Vallès. La tria d’aquest espai com a ubicació del 
projecte no és aleatoria, de fet ve generada per la primera visita a la llera del Riu 
Ripoll, quan es descobreix, gràcies a la permanent relació visual amb la xemeneia 
al llarg del recorregut, un conjunt de ruïnes amagades entre la vegetació, a les 
quals s’hi accedeix a través de dos fragments de murs situats al mig del camí, i 
apareix la necessitat d’intervenir en un lloc realment atractiu però deixat a la seva 
pròpia sort, confiant en l’arquitectura com a eina per establir un ordre que permeti el 
desenvolupament natural del lloc, evitant que aquest desaparegui amb el pas del temps. 
És també durant la primera visita que es detecta el què de la intervenció i, per 
tant, el programa de projecte. Durant el recorregut del camí ral que ressegueix 
la llera del Riu Ripoll apareix la sensació que, de fet, el contacte visual amb el 
curs fluvial és gairebé inexistent excepte en aquells punts on ambdós recorreguts, 
el del riu i el del camí, s’intersequen. Aquest fet es deu a la presència massiva de 
parcel·les agrícoles repartides al llarg de la llera, les quals aporten una atmòsfera 
interessant però redueixen la relació entre l’usuari i l’entorn natural al desplaçament 
en línia recta entre les tanques que separen les parcel·les. És per aquesta raó, 
entre d’altres, que es decideix reubicar una selecció de parcel·les agràries de 
la llera del riu a la parcel·la de projecte per tal de millorar tant les condicions de 
salubritat i accessibilitat de la pròpia horta com les qualitats paisatgístiques del riu, 
generant una relació visual i física més directa amb l’usuari en varis punts del camí. 
La proposta a la parcel·la de projecte, doncs, va marcada per un factor important 
descobert durant la recerca d’informació referent a la mateixa. Durant l’enderroc 
de l’antiga fàbrica l’any 2008 degut a la perillositat del seu estat ruïnós, es 
decideix no intervenir en totes aquelles construccions situades sota terra degut al 
desconeixement del recorregut exacte de la sèquia monar per l’espai de projecte. Això 
dóna lloc a la presència encara avui dia dels fonaments, les galeries subterrànies i 
les canalitzacions de l’antiga fàbrica, a més del pas de la sèquia monar que es 
mostra en superfície al salt d’aigua de deu metres ubicat davant la xemeneia. 
Així doncs, la intervenció en aquest espai tan singular es basa en el màxim 
respecte pel creixement de l’actual vegetació, la qual s’ha apoderat de la 
majoria de zones de la parcel·la, i en l’aprofitament de totes les infraestructures 
localitzades sota rasant. D’aquesta manera, a part de minimitzar la petjada 
ecològica de la intervenció aprofitant els fonaments per a recolzar les estructures i 
les galeries subterrànies per al pas d’instal·lacions, s’aconsegueix que l’estètica 
general de la intervenció recordi, a vista d’ocell, a la morfologia de l’antiga fàbrica. 
Tot i així, una altra de les preocupacions detectades durant les visites i les converses 
amb els agents de l’ajuntament és la vinculació de l’horta amb la ciutat, ja que actualment 
aquesta és nul·la. Per tal de solucionar-ho, es decideix introduïr un tercer element 
que acaba configurant la totalitat del projecte: les escoles. Més enllà de la vinculació 
econòmica que pugui resultar de reubicar les parcel·les agrícoles a la zona de projecte 
i adquirir un lloguer, es decideix destinar un petit percentatge de la producció agrícola 
reubicada al subministrament del càtering utilitzat per les escoles de Castellar, tant per 
aquelles que disposen de cuina pròpia, a les quals se’ls proporcionarà únicament la 
matèria prima, com per aquelles que no en tenen, a les quals se’ls facilitarà el menjar 
preparat a través de les cuines ubicades també a la zona de projecte. Amb aquesta 
estratègia s’aconsegueix reduir la petjada ecològica que existeix actualment quan 
les escoles contracten el servei de càtering a empreses situades fora del municipi.
L’arquitectura de la intervenció, més enllà de partir de la base de l’aprofitament 
de les infraestructures existents, seguirà l’ús de les estructures lleugeres amb 
capacitats climàtiques passives per resoldre els aspectes constructius de la 
proposta, aconseguint una estètica general que recorda a un gran conjunt 
d’hivernacles que floten sobre una vegetació frondosa a mode d’arxipèlags.


