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La ciutat de Castellar del Vallès

Castellar del Vallès pertany a la Comarca del Vallès Occidental, la 
qual està delimitada d’oest a est pel Riu Llobregat i el Massís del 
Montseny, i de nord a sud entre les Serralades Prelitoral i Litoral. 
En concret, la ciutat objecte d’estudi se situa als peus del Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, d’on neix el riu Ripoll, 
que travessa el municipi de Nord a Sud i acaba desembocant al 
Riu Besòs a l’alçada de Montcada i Reixac. Aquest riu al llarg de 
la història, gràcies a l’acció erosiva del mateix i dels torrents que 
l’alimentaven, va anar generant profundes valls que resultaven 
en terrasses fluvials, les quals eren aprofitades sobretot pel 
sector de l’agricultura. La terrassa fluvial més alta del riu Ripoll 
es troba a Castellar, on actualment es situa 60 metres per sobre 
del curs actual del riu.

La comarca del Vallès Occidental és coneguda per la important 
activitat industrial que hi ha hagut al llarg de la seva història. 
Al segle XIV va ser l’artesanat tèxtil el que va marcar el 
desenvolupament econòmic amb la creació dels gremis de 
paraires i la construcció de molins aprofitant la força motriu de 
l’aigua (sobretot a Terrassa i Sabadell, ja que a Castellar no 
va ser fins al segle XVII que es va construïr l’actual Molí d’En 
Busquets a la llera del riu Ripoll per a dur a terme l’activitat 
drapera).
Més tard, al segle XVIII, Castellar es va afegir a l’expansió del 
cultiu de la vinya, que va permetre una acumulació de capital 
i va fer possible l’inici de la industrialització consolidada al 
segle XIX, quan les ciutats de Sabadell i Terrassa es van 
establir com a referents de la producció econòmica catalana. 
Va ser també al llarg d’aquest segle quan Castellar va iniciar el 
seu desenvolupament dins la indústria llanera i cotonera, són 
nombrosos els molins que apareixen a la llera del riu, i moltes les 
persones que hi van treballar, en part gràcies a un personatge 
en concret:
Josep Tolrà i Abellà. En Tolrà va arribar a Castellar per fer de 
metge el 1849, però poc temps desprès, va engegar la principal 
empresa tèxtil del municipi, primer a l’esmentat Molí d’En 
Busquets i després a Can Barba, aconseguint el domini de tot el 
procés de producció tèxtil. Dita empresa va acabar sent el punt 
de referència en la vida econòmica i social del municipi fins al 
seu tancament el gener de 1995. Moltes són les famílies que van 
dependre durant generacions d’aquesta empresa. 

Durant el procés projectual desenvolupat al llarg del curs, 
aproximadament a la meitat de la segona fase, es decideix 
iniciar el redactat d’una memòria que recollís, al peu de la lletra, 
tot el procediment de treball que acabaria resultant en un Treball 
de Fi de Màster. La raó és deu al fet que, generalment, en 
aquesta tipologia de projectes que perduren al llarg d’un temps 
prollongat, molts dels documents generats es perden, s’obliden 
o es descarten perquè la intervenció ha canviat de direcció i, 
juntament amb aquest material, és també la memòria la que 
sel·lecciona tot allò que ha acabat resultant, d’alguna manera, 
rellevant per al projecte, deixant anar tot allò que ha portat fins 
allà. 
El fet doncs de tenir un objecte físic, extens i capitulat com a 
recull del procés projectual del TFM permet que totes aquelles 
desicions, dibuixos, proves i referències utilitzades al llarg 
del camí, quedin reflectides en un lloc concret i recordin, per 
molt que el resultat final no hi tingui gaire a veure, quins són 
els testejos realitzats per arribar-hi. És d’aquesta manera que 
es considera que el projecte agafarà força i recordarà que, en 
l’arquitectura, res (o gairebé res) és fútil.
A més, redactar una memòria en format llibre amb un relat 
continu i ordenat amb el present projecte, mostra que aquest, 
en realitat, ha seguit el mateix discurs que el document que es 
redacta, ja que ha tingut una introducció, mitjançant les primeres 
informacions sobre el lloc proporcionades tant pels professors 
del curs com pels representants de l’Ajuntament i les primeres 
visites al lloc, unes primeres aproximacions que resultarien clau 
per desenvolupar i justificar el programa de projecte, un relat on 
apareix en sí mateix el procés mental d’organització i execució 
de la intervenció, i unes conclusions formades per la suma de 
tots els factors anteriors i la seva exposició front un jurat que és 
totalment aliè a la matèria exposada.
El fet d’haver seguit unes intuicions detectades durant la primera 
visita i haver sigut fidel a aquestes passés el que passés, ha 
permès tenir, en tot moment, un relat clar i coherent fins l’últim 
dia de curs.
Finalment, la present memòria té l’objectiu de mostrar la intenció 
dels presents autors de tractar l’arquitectura com a una disciplina 
interescalar, intentant tractar de la manera més rigurosa possible 
tots aquells aspectes relacionats amb la intervenció que acabin 
constituïnt un projecte coherent amb el seu entorn que resol 
una problemàtica real amb una arquitectura adaptada als temps 
actuals, on la sostenibilitat hi té un paper fonamental.



4 54 5



6 7

L’empresa Tolrà també va deixar empremta en el municipi: el 
subministrament d’aigua al poble, la construcció de l’església 
parroquial actual, centres escolars, safareigs públics, les dues  
Cases de la Vila... .
De la mateixa manera que es conserven nombrosos exemples 
d’aquest patrimoni industrial a les ciutats de Sabadell i Terrassa, 
a Castellar hi destaquen la fàbrica de Can Barba, Fonts Calents, 
les ruïnes de l’antic Molí d’en Busquets, el Molí del Rieral, el 
Palau Tolrà (actual seu de l’Ajuntament) i l’església de Sant 
Esteve, de 1885. 
La història més recent de la comarca del Vallès Occidental ve 
marcada per la guerra civil de 1936-1939, la posguerra accentuada 
per la repressió de la dictadura i el nou creixement industrial 
dels anys 60 acompanyat l’arribada en massa de població 
immigrant (provinent de les terres de Múrcia i Andalusia en el 
cas de Castellar del Vallès) que va provocar un desenvolupament 
econòmic i urbanístic sense ordre, amb dèficit d’equipaments i 
serveis. Aquesta explosió demògràfica va fer que amb uns vint 
anys de diferència, la ciutat de Castellar passés de gairebé 4.000 
habitants el 1950, als gairebé 8.000 de 1970.  
A partir de la crisi econòmica de 1973, s’inicien les successives 
crisis del sector tèxtil i la reconversió industrial de la comarca, a la 
que va seguir un procés de terciarització econòmica. 
L’ocupació del sòl va desembocar en noves zones 
industrials, barris i urbanitzacions de nova creació, serveis 
i noves vies de comunicació, fet que va comportar l’abandó 
progressiu de lactivitat agrícola.
Actualment menys d’un 10% de la superfície comarcal és de 
cultiu. La major part de les terres en explotació estan dedicades 
als cereals (ordi, blat o civada). Amb menys extensió però 
amb més rendibilitat, trobem l’horticultura que, de fet, 
representa el 24,5% del PIB del sector primari comarcal.
Així doncs, la ciutat de Castellar que trobem avui dia n’és una 
que viu certament desvinculada al que anys enrere havia sigut 
el seu motor econòmic i social, el Riu Ripoll. Tot i així, l’espai 
natural ha esdevingut un recorregut amb varietat d’atmòsferes 
que avui dia són molt valorades per la ciutadania com a espais 
de desconnexió i oci.
És per aquesta raó que la edició d’enguany del Màster en 
Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès proposa la intervenció en aquest espai natural per tal de 
donar-li una vinculació més directa amb la ciutat i reinterpretar 
aquells espais que un dia van ser el motor econòmic de la 
mateixa. 
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Prèviament al coneixement de tota la informació sobre el lloc 
exposada anteriorment, es decideix visitar la zona sense preju-
dicis, actuant per intuïcions. El fet de no residir a Castellar del 
Vallès ja implica el desplaçament via transport privat a la zona ja 
que, tot i estar previst l’allargament fins a Castellar de la línia S2 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que actualment 
va desde Barcelona fins al nord de Sabadell, el transport públic 
existent fins al moment comporta el desplaçament amb FGC 
fins a Sabadell Nord i el posterior ús de l’autobús fins a la zona 
d’estudi. En total, 45 minuts desde Sant Quirze del Vallès (front 
els 15 minuts en transport privat motoritzat) i 1 hora i 27 minuts 
desde Cardedeu (front els 40 minuts en cotxe).

Per tal d’obtenir una visió general de l’atmòsfera que caracterit-
za la llera del Riu Ripoll al seu pas per Castellar, s’inicia el seu 
recorregut per la zona sud de la ciutat, a la qual s’hi accedeix 
obrint-se camí entre les indústries de Can Carner. Un cop s’ha 
estacionat el vehicle al costat d’un dels terrenys encara sense 
construir del polígon, s’inicia la ruta a través de la primera zona 
estimulant del recorregut: l’espai d’horta i autoconstruccions del 
Rieral, conegut popularment com “El Bronx”. El nom és degut, 
segons fonts externes, a l’existència d’una comunitat de veïns 
que s’han anat autogestionant l’emplaçament al marge de la le-
galitat fins arribar al punt que ni tan sols l’ajuntament és capaç 
de regularitzar o establir cert ordre a la zona.
Les autoconstruccions van desde les més senzilles, formades 
per estructures metàl·liques lleugeres i cobertes inclinades de 
xapa ondulada, fins a construccions de maó amb aïllament i in-
clús alguna figura d’ornamentació a la porta d’accés. 
L’atmòsfera que genera la zona és de petita comunitat en la qual 
una persona externa a ella té la sensació de no-pertinença al 
passejar pels carrerons en busca de l’accés al riu, el qual dóna 
accés al seu camí adjacent que ressegueix el curs del Ripoll fins 
arribar a Can Barba. 
La primera impressió respecte el camí és que l’horta és realment 
la protagonista de la zona, ja que llevat de quatre o cinc ciclistes, 
no s’evidencia cap altre tipus d’activitat que no estigui relaciona-
da amb el conreu. De fet, el riu és inaccessible en la majoria del 
trajecte i és únicament l’espai entre les tanques de les parcel·les 
agrícoles el que guia  l’usuari al llarg del trajecte. Pel que fa a 
l’atmòsfera, aquesta canvia de manera important entre els dies 
d’entre setmana, la qual és tranquila i absent d’activitat i conver-
teix el camí en un espai de pas per anar de nord a sud de Caste-

-llar evitant la carretera B-124; i els dies de cap de setmana, 
quan la zona s’omple de vianants que aprofiten la infraestructura 
natural tant per passejar, fer esport, fer la collita o mantenir 
els horts i passar el dia a les auto-construccions de les seves 
parcel·les.

Les característiques del camí varien lleugerament (tot i que la 
presència d’horta segueix sent força constant) a partir de la 
primera intersecció física entre el riu i el camí, la qual es salva 
amb una passera fixa habilitada el 2015 a través de l’Ajuntament. 
A partir de llavors, la presència de natura, per exemple, és més 
visible des del camí, i també comencen a aparéixer instal·lacions 
com la depuradora, la intersecció amb la Ronda Ponent, principal 
via d’accés rodat des del nucli urbà, o petites construccions que 
dónen pistes de l’ús que se’n feia del riu antigament. Més enllà 
d’aquests elements, n’hi ha un (o més d’un, de fet) que crida 
l’atenció des del principi i es manté visible durant un bon tram 
del camí, les xemeneies, i tot i haver-hi quatre en total al llarg del 
camí, és una d’elles la que crida l’atenció des del principi, tant 
per la seva alçada com per estar en un punt elevat respecte la 
cota del camí.
A l’arribar a l’alçada de la mencionada xemeneia, just després 
del gual que creua el riu, es detecten les restes d’un mur d’obra 
que semblen marcar un accés en un temps anterior, ja que en 
el moment de la visita el mur es troba envoltat de vegetació 

Imatges del primer tram del recorregut des del Rieral fins el primer creuament entre el 
riu i el camí, a l’alçada del Molí d’en Busquets
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salvatge i no sembla portar enlloc. Tot i així, portats per la 
curiositat d’averiguar quina era la ubicació de la xemeneia, es 
decideix obrir pas a través de les males herbes i, posteriorment, 
descobrir el que acabaria sent el detonant del projecte: un espai 
natural salvatge amb restes d’intervenció humana a gran escala 
que d’alguna manera feia per sobreviure en un ambient ja 
dominat per la vegetació. 
A mesura que la distància respecte la xemeneia s’escurça, el 
soroll d’aigua caient en cascada augmenta, fet destacable pel 
fet que en cap altre moment del recorregut l’aigua és present 
d’aquella manera. Un cop arribats a la xemeneia, a part de 
confirmar un salt d’aigua d’aproximadament 5 metres de 
profuncitat, es descobreix un gran mur dominat per la vegetació 
on s’hi amaguen dos petits forats a la part inferior d’un metre 
i setanta centímetres d’alçada aproximadament. A l’atravessar 
un d’ells, una gran estructura de maó amb una coberta de 
volta i dos perforacions superiors és el que ajuda a escollir, 
amb total desconeixement, aquella localització per al projecte 
final de màster. Lúnic que quedava clar era que la sensació de 
descobriment entre males herbes i ruïnes qu es va experimentar 
aquell dia calia protegir-la i conservar-la.

La primera visita al lloc no va anar més enllà degut al 
desconeixement respecte l’estat de les estructures existents o 
la possible presència de forats amagats per la vegetació. Un 
cop retornats al punt d’inici marcat pel muret d’obra, es segueix 
el recorregut del camí atravessant vàries parcel·les tant d’horts 
amateurs com professionals fins arribar a l’antiga fàbrica de 
Can Barba, la qual marca un punt final a un recorregut amb 
forta presència patrimonial gràcies a l’existencia d’aquestes 
estructures fabrils com són el Molí del Rieral, Can Barba, Fons 
Calents (lleugerament al nord de Can Barba) i l’emplaçament 
que es detecta aquell dia, el qual posteriorment es descobreix la 
seva pertinyença al que antigament fou l’antiga fàbrica del Molí 
D’en Busquets. Més enllà de la capa patrimonial, és també la 
presència de producció agrícola, el talús natural que separa el riu 
de la ciutat o el propi curs del Ripoll, el que ens fa marxar d’una 
primera presa de contacte amb una molt bona sensació pel que 
fa al potencial que conté la ubicació del Màster en Arquitectura 
de l’ETSAV del present semestre. 

Pàgina dreta: Successió d’imatges durant el descobriment del lloc 
de projecte, les ruïnes de l’antiga fàbrica del Molí d’En Busquets.
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Fotomuntatge del lloc de projecte el dia de la primera visita
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Després de la presa de contacte amb la zona, es procedeix 
a transformar tota la informació sensorial recollida durant la 
primera setmana en una sola imatge anomenada percepte - 
paraula sorgida d’unir els mots ‘percepció’ i ‘concepte’. L’objectiu 
doncs era generar una declaració d’intencions temàtiques, 
estratègiques, tecnològiques i/o estètiques sorgides de la intuïció  
inicial que en el cas del present treball consisteixen en plasmar 
les sensacions exposades anteriorment, les quals es basen en 
la presència d’un riu de parcel·les agrícoles substituïnt el propi 
curs fluvial, ja que aquest és pràcticament invisible i inaudible 
a l’usuari en la majoria del recorregut, la successió d’elements 
identitaris com ho són les xemeneies, el límit físic entre ciutat i 
espai natural que representa el talús i, per últim, el descobriment 
de les restes d’una entrada que s’exagera afegint un arc de 
pedra de mig punt romà , el qual simbolitza el punt d’entrada a 
un espai ruinós amb alt valor paisatgístic i històric per a la ciutat 
de Castellar.  

Sense saber gaire com plasmar les primeres percepcions res-
pecte el lloc en una primera proposta d’intervenció, es procedeix 
a iniciar la investigació sobre quin ús se li havia donat a l’espai 
descobert i perquè havia desaparegut, ja que l’únic que sem-
blava clar era que el procés de desenvolupament del jardí exis-
tent havia començat anys enrere, ja que aquest ja estava en un 
estat força avançat. Després d’una primera cerca s’arriba a un 
document que, per a la generació d’una primera idea sobre l’ús 
previ d’aquelles ruïnes, arribaria a ser molt útil: la memòria del 
projecte dut a terme l’any 2007 per l’empresa Dracma Arqueolo-
gia, s.c.c.l per a l’enderroc del que va ser la fàbrica del Molí d’En 
Busquets (1), la qual consisteix en una primera fase on s’elabora 

un aixecament planimètric bàsic, l’estudi arqueològic i l’elabora-
ció de material fotogràfic; una segona fase on s’elabora l’estudi 
històric i, per últim, una tercera fase on es fa el seguiment de 
l’enderroc. A partir d’aquesta documentació s’aconsegueix co-
mençar a comprendre la complexitat de l’estructura industrial 
ubicada en un espai que, després d’observar plànols i fotogra-
fies, resulta tenir unes dimensions molt més elevades de les 
percebudes en el moment de la primera visita. Paral·lelament, 
mentre es segueix la lectura dels documents redactats per l’em-
presa Dracma, s’inicien dues tasques simultànies, la primera 
consisteix en aixecar una primera maqueta a escala 1:500 per 
tal de comprendre la morfologia de l’estat actual, i la segona es 
basa en la investigació pel que fa al procés d’enderroc, tant per 
aclarir quin va ser l’objectiu del mateix o quins són els plans de 
futur dins l’ajuntament, com per conéixer quina és la opinió de la 
ciutadania respecte un fet tan significatiu com és la desaparició 
d’una àrea industrial de grans magnituds a la vora del riu. 
La segona tasca serveix per veure que, tot i trobar-se la fàbrica 
en un estat d’abandó i la perillositat de les estructures existents, 
part de la ciutadania no sembla gaire satisfeta amb les tasques 
desenvolupades en l’àrea de projecte, no tant amb el fet d’ende-
rrocar la fàbrica, sinó més per la forma en que es va fer, ja que es 
troben comentaris en varis blogs d’internet on es veuen comen-
taris com “Es van tallar arbres, destrossar els horts que hi havia 
es va fer una mala gestió dels residus i es van enderrocar cons-
truccions sense atendre les recomanacions dels arqueòlegs de 
la Generalitat. L’enderroc també va afectar a la sèquia Monar ge-
nerant problemes al sistema de reg dels horts de més avall” (2), 
o “Amb aquest enderroc s’han tallat arbres i alzines centenàries, 
s’han colgat horts i el que és més greu: s’ha destruït, altra ve-
gada amb nocturnitat i traïdoria, patrimoni històric del municipi 
com són fàbriques tèxtils de més de dos segles d’antiguitat.”(3).
Comentaris com aquests mostren la necessitat d’actuar en 
aquest espai de gran valor paisatgístic per tal de recuperar el 
seu interès de cara a la ciutadania respectant els pocs elements 
que queden de l’antiga fàbrica. 
Precisament per tal de conéixer més a fons quins són els ele-
ments que es conserven avui dia en el lloc d’intervenció, tant 
arquitectònics com vegetals, es decideix tornar a la zona a fer 
un recull de mostres que ajudin a complementar la maqueta i 
puguin ajudar a generar una primera idea respecte l’estat actual. 
En aquest cas es dóna el mateix valor a l’element natural que a 
l’artificial, ja que és important reconéixer quina tipologia de ve-
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-getació ha crescut en un espai on aquesta s’ha hagut de 
desenvolupar per ella mateixa i, per tant, és la que acompanyarà 
al lloc durant el transcurs tant del projecte com del seu 
desenvolupament posterior. Es recullen mostres de les tipologies 
vegetals més abundants per a classificar-les i, a posteriori, poder 
projectar amb elles tenint en compte que són les espècies ideals 
per a les condicions climàtiques i físiques del lloc. En resum, la 
voluntat d’ajuntar una primera maqueta senzilla amb un recull 
de mostres tant vegetals com materials, té l’objectiu d’ajudar a 
comprendre les preexistències pel que fa a la (nul·la) activitat 
actual, la seva història, el seu estat físic o el funcionament 
estructural bàsic, el qual es detecta que consisteix en una sèrie 
de murs de contenció que divideixen els  75.700 m2 en tres parts 
lleugerament diferenciades: la primera està delimitada entre el 
meandre del riu Ripoll on aquest s’intersecciona amb el camí i la 
primera línia de mur de contenció on es troben els espais amb 
sostres de volta mencionats anteriorment que resultarien ser 
unes de les cabroneres utilitzades per l’antiga fàbrica. Aquesta 
primera part és la més extensa i plana de la zona, contant així 
amb les superfícies més extenses gairebé sense vegetació degut 
a la presència de construccions sota terra, ja siguin lloses o 
canalitzacions subterrànies. A la part sud de la mateixa, en el seu 
contacte amb el riu, és on es troben adossades al talús petites 
parcel·les agrícoles amb les seves auto-construccions que, 
evidentment, estan en risc d’inundació. A la part alta d’aquesta 
primera zona, gairbé tocant al primer mur de contenció, es troba 
el salt d’aigua mencionat durant la primera visita, el qual queda 
protegit amb una xarxa per evitar caigudes. Per últim, també s’hi 
localitza la rampa d’accés al segon nivell que neix des d’una 
llosa amb una quadrícula marcada per vegetació baixa crescuda 
a través de les juntes de dilatació del paviment.
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La segona zona diferenciada es pot subdividir en dos espais: 
el primer va diferenciat per les construccions immediatament 
localitzades per sobre del primer mur de contenció i el segon 
el delimiten aquestes construccions i l’extrem nord del terreny, 
per on s’hi accedeix des del centre de la ciutat. La zona que 
queda immediatament per sobre del mur consta de dos dipòsits 
d’aigua enganxats al talús que separa la zona natural de la zona 
industrial, la xemeneia de trenta metres protegida patrimonial-
ment que caracteritza la zona, les cuatre obertures correspo-
nents a les mencionades carboneres i una última edificació que 
també sembla correspondre a unes altres carboneres de menors 
dimensions i sense sostre de volta. La resta d’espai queda do-
minat per la vegetació salvatge, la qual deixa un petit recorregut 
de pas entre la xemeneia i el punt d’arribada desde la Ronda 
Ponent. Aquest camí passa per davant de la edificació restant en 
aquesta segon tram, un dipòsit d’enormes dimensions adossat 
añ mur de contenció que el separa del tercer tram de la zona 
i totalment aïllat del seu entorn per tres murs de formigó i una 
coberta plana de les mateixes característiques. L’edifici és total-
ment estanc i la vegetació dificulta apropar-s’hi.
Per últim, just des d’on es troben els dipòsits mencionats ante-
riorment, parteix un altre mur de contenció que separa el segon 
espai del tercer, el qual queda delimitat també pel talús natural. 

[Exclusivamente para uso académico] 

En aquest es localitzen 
dues edificacions més, 
la primera, de la qual 
només en queda part 
de l’envolvent, queda 
mig enterrada i està 
construïda per murs 
d’obra, i la segona, 
que queda gairebé 
tota enterrada, és de 
majors dimensions i de 
la qual es conserven 
encara les bigues i 
biguetes de formigó 
que suportaven una 
coberta substituïda 
en el moment de les 
visites per una xarxa 
semblant a la que 
cobria el salt d’aigua.

Mur 1

Mur 2
Mur 3
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Axonometria de l’estat actual (elaboració pròpia)
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Després del primer aixecament de l’estat actual de la zona, 
encara sense saber quina podria ser la intervenció més 
adecuada en un espai d’aquestes característiques, arriba la 
primera reunió amb els agents socials i polítics pertanyents a 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per a la qual es preparen 
una sèrie de preguntes clau per continuar la recopilació 
d’informació respecte el futur tant de la zona ocupada per l’antiga 
fàbrica del Molí d’En Busquets com de la producció agrícola al 
llarg de la llera del riu. Per acompanyar les preguntes del primer 
aspecte, es prepara un plànol bàsic amb l’ordenació proposada 
per l’ajuntament i plasmada dins de la modificació puntual IV 
del POUM, aprovada el 29 de Juny de 2021, on apareixen les 
intencions de l’Ajuntament respecte l’àrea de projecte. A nivell 
de comunicació es proposa la prolongació de la Ronda de 
Ponent, fet que divideix el molí en dues parts. Per la part est, 
entre el talús i la ronda, s’hi situa una clau 8c (serveis terciaris i 
comercials) on es proposa una volumetria i una clau Vpu (parcs 
urbans), mentre que a la part oest, compresa entre el riu i la 
ronda s’hi troba una clau Er (equipaments) i una altra 8c (serveis 
terciaris i comercials).
L’establiment de les normatives actuals en aquesta zona, doncs, 
prioritzen l’extensió de la ronda de Ponent fins al punt on s’uniria 
amb l’actual camí paral·lel al riu. Amb aquesta actuació, el tram 
on aquest camí passa 
pel lateral de l’area 
del molí queda en un 
segon pla, perdent la 
possible relació directa 
que podria tenir tant 
amb el riu com amb les 
diverses derivacions 
de la sèquia. 
L’extensió tampoc 
sembla tenir en compte 
les preexistències 
arquitectòniques i 
paisatgístiques del 
molí, ja que es traça 
una via amb certa 
intenció orgànica que 
atravessa aquestes 
preexistències a 
través del primer mur 

[Exclusivamente para uso académico] 

contenció mencionat amb anterioritat,  deixant-les de banda i 
no integrant-les a la nova proposta. Per últim, les diferents 
claus urbanístiques plantejades en el POUM semblen no seguir 
un criteri específic i la dimensió de la volumetria edificada 
proposada pot resultar en un probable impacte negatiu en el 
paissatge i a la biodiversitat de la vall. En resum, la proposta 
realitzada per l’Ajuntament intervindria en un grau massa elevat 
dins les condicions paisatgístiques del lloc i aquest perdria la 
seva principal característica de jardí en desenvolupament. 
És per això que, davant tants dubtes respecte la proposta, 
es plantegen una sèrie de qüestions durant les reunions amb 
l’Ajuntament, de les quals s’extreu, en resum, que les intencions 
darrere aquest plantejament no són gaire clares i es mostren 
oberts a qualsevol proposta alternativa que pugui resultar en un 
tractament de millor qualitat paisatgística.
A part d’aquest aspecte referent al lloc de projecte en sí mateix, es 
plantegen altres qüestions relacionades amb la gestió de l’horta 
existent al llarg de la llera del Riu Ripoll al seu pas per Castellar. 
D’aquestes converses s’extreuen algunes conclusions, però 
sobretot una que acabaria sent el segon detonant  de projecte 
(ja que el primer va ser pròpiament el lloc), ja que s’averigua 
que, de tota aquella horta recorreguda durant la primera visita, 
pràcticament el 100% del benefici de la producció és privat, és 
a dir, de consum propi. Aquest fet és destacable en quant a la 
comparació entre la superfície destinada a la producció agrícola 
front la destinada a l’activitat industrial, ja que Castellar compta 
amb 59,9ha de producció industrial que aporta un benefici 
significatiu a la ciutat i amb 60,8ha de producció agrícola que no 
n’aporta gairebé cap, pel fet que, a més de ser de consum propi, 
una gran quantitat de parcel·les s’han apropiat, desde fa molt de 
temps, al marge de la legalitat.

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

Comparació entre l’espai 
destinat a producció 

industrial (esquerra) i 
el destinat a producció 

agrícola (dreta) 
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És a partir d’aquest punt on es comencen a plantejar una sèrie 
de qüestions referents al què del projecte: com es poden millorar 
les condicions de salubritat i d’instal·lacions de l’horta actual? 
Es pot, a la vegada, millorar l’accés visual i físic al riu i la seva 
relació amb els usuaris? Què és el que pot aportar l’horta de 
Castellar a la ciutat perquè s’estableixi una relació de simbiosi? 
Quin paper té el Molí d’En Busquets en tot això?
Per a respondre aquestes preguntes s’opta per conéixer més 
a fons quin és el paper de l’agricultura en el món en el que 
vivim i com funciona realment aquesta tipologia de producció 
centenària. Per fer-ho, es visiten vàries parcel·les d’horta, 
tant de la ciutat de Castellar com d’altres pobles i ciutats de 
Catalunya (Sabadell, Terrassa o Cardedeu) per conéixer les 
necessitats reals i el funcionament de la professió, ja que és 
aquesta metodologia l’única que ens permetrà projectar espais i 
serveis adecuats. A partir d’aquestes visites s’anota quin tipus de 
material utilitzen, quines dimensions tenen les parcel·les, quins 
subministrament necessiten, quina separació necessiten entre 
elles o quina tipologia d’aliment es cultiva, són algunes de les 
qüestions que s’aprenen durant les visites.
A més, també es fa recerca bibliogràfica referent a l’agricultura 
per determinar, molt per sobre, quin podria ser el futur d’aquesta 
professió. Llibres com “Countryside, a report” d’ AMO, el 
laboratori d’idees de la Office for Metropolitan Architecture 
(OMA), cofundada per Rem Koolhaas al 1999, apareix entre les 
lectures. El llibre es publica en relació a l’exposició “countryside, 
the future” organitzada al Museu Guggenheim de Nova York pels 
mateixos autors i mostra un recopilatori d’anècdotes que relaten 
com vàries societats del planeta es relacionen amb el món 
de l’agricultura i l’eficiència, fent veure les grans possibilitats 
del 98% del planeta no corresponent a les ciutats. El model 
de creixement tradicional basat en una societat metropolitana 
orientada al capitalisme, comença a mostrar debilitats al tapar, a 
través de l’economia, que ja no hi ha res nou per a experimentar. 
Així doncs, es qüestiona si podria ser el món agrícola el futur de 
la societat. El canvi climàtic, els ecosistemes humans i naturals, 
les migracions o la coexistència de l’artificial i l’orgànic són alguns 
dels aspectes tractats al llibre. Es mostren a la pàgina següent 
dos extractes de l’entrevista de Rem Koolhaas a Louise Fresco, 
científica i escriptora holandesa, on es proposa un anàlisi de la 
relació entre tecnologia i biologia, tot i mantenint-la vinculada al 
factor emocional i cultural adherit al concepte de l’alimentació.     
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Després del període intensiu de recerca, s’arriba a la conclusió 
que a la ciutat de Castellar existeix la necessitat de re-ordenar 
les parcel·les agrícoles per augmentar tant el valor paisatgístic 
del camí adjacent al Riu Ripoll com el benestar de les mateixes, 
proporcionant-les millors condicions de salubritat, accés al 
subministrament d’aigua o protecció envers catàstrofes naturals. 
Així mateix, Castellar disposa d’un gran espai natural amb 
necessitat de ser re-configurat de tal manera que el seu ús no 
malmeti les condicions paisatgístiques del mateix, proporcionant 
així un nou espai de contemplació amb un ús per als ciutadans 
de la ciutat. A més, aquest espai resulta ser un punt neuràlgic al 
llarg del camí, ja que està situat al centre d’aquest i en la ròtula 
que gestiona la connexió entre el riu i la ciutat a través de la 
Ronda Ponent.
És per aquests motius principals que es decideix fer una 
selecció de parcel·les agrícoles adjacents al camí mitjançant un 
sistema de superposició de capes per a re-ubicar-les dins de 
l’espai antigament ocupat per la fàbrica del Molí d’En Busquets. 
Aquestes capes venen originades per tres factors principals: 
control d’espècies invasores com ho és l’ariundo donax (canyes) 
[1], els impediments paisatgístics, és a dir, aquells espais entre 
tanques on en cap moment es té control visual ni del riu ni de 
la muntanya [2], i la constricció fluvial provocada per elements 
naturals o artificials que poden resultar en desbordaments del 
riu[3]. La suma d’aquestes tres capes resulta en una selecció 
de parcel·les de la qual se n’extreu exlusivament la superfície 
de producció. 
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Un cop re-ubicades les parcel·les agrícoles dins l’espai de 
projecte i la conseqüent millora paisatgística del camí i la seva 
relació física i visual amb el riu, només era necessari trobar la 
connexió entre aquesta superfície de producció i la ciutat, i aquí 
és on apareix el tercer factor, les escoles d’infantil i primària de 
Castellar. Després d’una breu investigació sobre quin nombre 
de centres educatius hi ha a la ciutat, quin és el seu nombre 
d’alumnes i d’on prové l’aliment del servei de menjador, s’arriba 
a la conclusió que el 75% dels centres educatius d’infantil i 
primària ofereixen un servei de càtering dirigit als alumnes que 
prové de fora l’àmbit municipal. Tenint en compte que, amb la 
nova ubicació de parcel·les agràries a l’àmbit de projecte, es 
disposa de 1,3ha de producció agroalimentària i que la educació 
de la població de menor edat en les noves i futures maneres 
de produir i consumir l’aliment és de vital importància per al 
futur desenvolupament de la civilització, es contempla que un 
percentatge de la nova zona de producció agrícola vagi destinada 
en part a cobrir les necessitats d’aquests centres educacionals.
Per saber la quantitat de centres als que es pot donar servei 
amb aliments de km0, s’elabora una primera llista d’aliments 
provinents del cultiu agrícola amb la quantitat en kg que es pot 
produïr per unitat de superfície (5 m2, 10m2, 100m2 o 1000m2) a 
partir de la qual s’extreu un valor 42200,8 kg tenint en compte 
que la superfície de producció és de 1,3ha. En paral·lel, s’elabora 
la mateixa llista d’aliments amb el temps de recol·lecció de 
cadascun i s’extreu una mitja de 95,6 dies, és a dir, cada aliment 
es pot produir cada tres mesos tenint en compte el seu procés 
de sembra, creixement i collita. Per tant, els 42200,8kg es poden 
collir cada 3 mesos i la quantitat que s’obté cada mes, doncs, és 
de 14066 kg.
A la vegada que es calcula la quantiat d’aliment que és capaç 
de produir l’àrea destinada a la re-ubicació de les parcel·les 
agrícoles, es duu a terme una recerca per conéixer quina podria 
ser la dieta diària d’un infant i, per tant, saber quina quantitat 
d’aliment necessita al mes d’hortalisses, verdures, llegums, 
cereals o fruita. La conclusió és que un infant consumeix en un 
àpat (ja que el servei de menjador cobreix únicament el dinar) 
uns 261 gr de menjar, el que es tradueix en 5,75kg d’aliment al 
mes.
Per últim únicament s’ha de dividir la quantitat d’aliment que 
l’àrea agrícola és capaç de produïr entre la necessitat alimentària 
d’un infant per arribar a la conclusió que, amb la totalitat de  la 
superfície destinada a la re-ubicació de l’horta existent dins de  

l’espai ocupat per l’antiga fàbrica del Molí d’en Busquets es pot 
donar servei a 2449 persones. Tenint en compte que l’objectiu 
de la proposta no era destinar el 100% de la producció agrícola 
a les escoles i que aquestes compten amb 840 dins del servei 
de càtering, s’arriba a uns nombres finals que corresponen a 
un repartiment del 36% de la producció total de cada parcel·la 
destinada a les escoles i un 64% al benefici propi de cada 
propietari.
Pel que fa als centres escolars, aquests es divideixen en dos 
tipologies, els que disposen de cuina pròpia i els que depenen 
d’una empresa de càtering al complert. La proposta contempla 
proporcionar al primer cas dels aliments de la collita de forma 
directa i, als centres que no disposin de cuina pròpia, se’ls 
afegirà el servei de cuina gràcies a les instal·lacions ubicades al 
mateix espai de projecte.
Per últim, i amb l’objectiu d’augmentar la producció de la zona 
i l’aprofitament de les infraestructures, la proposta pretén 
incorporar més superfície agrícola per al lloguer de grans 
empreses destinades a la producció alimentària o particulars 
que vulguin llogar o comprar parcel·les i/o hvernacles. 
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L’antiga fàbrica del Molí d’En Busquets.

Tal i com s’ha esmentat al principi, tota aquesta recerca referent 
als aspectes programàtics del projecte es va anar realitzant en 
paral·lel amb la recopilació d’informació sobre el passat del lloc 
d’intervenció, l’espai ocupat antigament per la fàbrica del Molí 
d’En Busquets. La cronologia de dita fàbrica es situa entre finals 
del segle XVII i el segle XX, quan es tanca les seves portes. Tot 
i així, existeixen escrits que situen un mas, el Mas Artafort, en el 
lloc d’estudi durant el segle XV, on anys més tard s’hi construí 
un molí draper, ja amb el nom d’un altre propietari, que es va 
vengué a en Valentí Busquets l’any 1736. Al segle XVIII, durant 
el creixement de l’indústria paperera al llarg del Riu Ripoll, Pau 
Busquets construeix, dins el mateix molí, les instal·lacions per a 
que l’edificiació esvenigués alhora un molí paperer, tot i utilitzan 
el mateix sistema hidràulic que el molí draper existent. A més, 
durant el mateix període de temps, es construeix al lloc de 
projecte la capella de Sant Pau, totalment desapareguda avui 
dia.
Ja al segle XIX, durant la revolució industrial, es duu a terme 
l’adaptació de la majoria de molins de la llera del riu Ripoll a 
fàbriques i, en el cas del ja conegut com Molí d’en Busquets, 
a fàbrica cotonera, amb la conseqüent transformació de les 
instal·lacions per al màxim aprofitament de l’energia hidràulica 
produïda pel riu. Cinquanta anys mes tard, a meitats del segle 
XIX, es fa el pas cap al vapor com a energia de producció, i en 
el cas del Molí, aquesta es complementava amb la hidràulica, ja 
que durant l’època estival,  amb la baixada de cabal del riu, era 
necessàri una segona font d’energia per al funcionament de la 
fàbrica.
L’any 1856 és quan apareix en Josep Tolrà Abellà i inicia el 
seu camí cap a l’aixecament social i econòmic de la ciutat de 
Castellar a través del Molí d’En Busquets. Primerament, aquest 
lloga únicament el salt d’aigua per instal·lar-hi una serradora, 
però un any més tard la vengué i llogà el molí per instal·lar-hi 
màquines de fil·lar i de tissatge, fins que l’any 1867 comprà la 
fàbrica sencera i amplià de les instal·lacions per albergar tot 
el procés de fabricació tèxtil, desde la preparació del fil fins a 
l’obtenció de la tela al 1895, quan la propietària ja era la Vídua 
Tolrà. A part de la fàbrica del Molí d’En Busquets, els Tolrà 
també disposaven de la fàbrica de Can Barba, la qual estava 
connectada amb la del Molí mitjançant una línia telefònica. 
Finalment, l’any 1995, la fàbrica tanca les seves portes degut a

la mecanització i globalització del procés de producció industrial i 
inicia el seu procés d’abandó, fins l’any 2008 quan es duu a terme 
l’enderroc per  part de l’empresa Excavallès. Prèviament a la fase 
d’enderroc,  es sol·licita a l’empresa Dracma Arqueologia, s.c.c.l 
un estudi històric i arqueològic amb l’objectiu de documentar 
i, en el cas que es trobés necessari, preservar les estructures 
arquitectòniques corresponents a la fàbrica. Dracma, juntament 
amb l’empresa promotora Inmorva, s.l., determina l’objectiu de 
preservar la xemeneia, les carboneres localitzades just al sud 
d’aquesta, una bassa que rebia aigua de la zona del talús, un 
antic salt d’aigua d’una canalització provinent de la sèquia i 
unes antigues carboneres. A més de la protecció d’aquests 
elements, s’acorda no intervenir en el subsòl de la zona per 
tal de protegir la sèquia monar, ja que se sabia el seu inici 
i el seu final, però no el seu recorregut exacte. Aquest fet es 
considera de vital importància per al futur desenvolupament de 
la zona ja que, la gran quantitat de fonaments, lloses, túnels 
i canalitzacions utilitzades per l’antiga fàbrica del Molí 
d’En Busquets són encara avui dia a la zona d’estudi, de 
tal manera que qualsevol que sigui la intervenció arquitectònica, 
hauria de tenir en compte i aprofitar totes aquestes instal·lacions 
per tal de minimitzar l’impacte ambiental de la proposta.
Per tal de conéixer amb exactitud quins són els fonaments, 
passos subterranis i canalitzacions d’aigua, així com el 
funcionament de làntiga fàbrica, es procedeix a la visita de 
l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès i, gràcies a l’atenció 
de na Sílvia Sáiz, Regidora de Serveis Municipals de Castellar, 
s’aconsegueix l’accés a tots els plànols recuperats durant 
l’enderrroc de la fàbrica, els quals pertanyien tant a la fàbrica 
del Molí d’en Busquets com a Can Barba, Fonts Calents, o a 
vàries de les construccions que la família Tolrà tingué sota el seu 
nom, com són edificis d’habitatge o equipaments. A més, tota 
la planimetria es va trobar sense classificar, fet que va dificultar 
la troballa de documentació pertanyent a l’objecte d’estudi, la 
fàbrica del Molí d’En Busquets.
Tot i així, s’aconsegueix reunir molta informació referent tant a 
les construccions com a les canalitzacions subterrànies, que 
pertmet reconstruïr, mitjançant la sumatòria de varis plànols, la 
morfologia de la fàbrica sencera amb la majoria de les seves 
canalitzacions subterrànies. A continuació s’exposen tant 
imatges històriques de l’antiga fabrica durant el seu període 
d’esplandor productiu, com una selecció de plànols que 
resultaràn significatius a l’hora de projectar la proposta del TFM.
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Document gràfic  on es representen les edificacions propietat de la familia Tolrà a Castellar del Vallès 

Plànol situació dels edificis i terrenys en pro-
pietat de la familia Tolrà, on es destaca en ne-
gre el camí directe entre la fàbrica i el centre 
de la ciutat, anomenat “camí Molí Busquets”
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Traçat de la sèquia Monar desde la desviació del Ripoll fins a la fàbrica Plànol situació de la fàbrica amb la numeració parcel·lària adjacent
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Superposició de plànols obtinguts a l’arxiu municipal per formar la planta completa de l’antiga fàbrica Planta baixa de la fàbrica amb la ubicació de la maquinària i les galeries subterrànies
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Planta primera de la fàbrica amb els usos de cada edificació Planta, planta de fonaments i seccions de la nau destinada al procés de blanquejat
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Planta de la nau destinada al procés de tints i secció A-A’ de la galeria de servei 
Secció de la nau on s’ubicava la màquina “rame”, encarregada del fixat, assecat i acabat dels teixits, 
per eixamplar-los i corregir les distorsions de la trama
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Plantes i secció del pati central de la fàbrica Planta i secció del cor de la fàbrica, la sala de turbines 
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Planta de distribució i emplaçament de la depuradora d’aigües residuals

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Planta de coberta i fonaments  i secció general de la fàbrica 
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Axonometria de l’antiga fàbrica Axonometria seccionada de l’antiga fàbrica
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Axonometria de l’antiga fàbrica
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Tractament de la vegetació.
Un cop explicats l’estat actual de la zona de projecte, la història 
del seu antic ús i el programa de la intervenció, es comença 
a projectar sobre com intervenir en un espai d’aquestes 
característiques. La presència abundant de vegetació en ple 
desenvolupament, ruïnes de gran valor estètic i un subsòl ple 
de lloses, fonaments i galeries soterrades, fan que la intervenció 
tingui una càrrega paisatgística molt important. És per aquesta 
raó que, simultàniament, mentre es va elaborant una primera 
proposta, es fa una recerca bibliogràfica teòrica referent a les 
intervencions dels i les arquitectes paisatgistes més destacats 
per entendre vàries formes d’intervenir al medi natrual, com ho 
són Frederick Law Olmsted, Piet Oudolf, Martha Schwartz o 
Gilles Clément, el qual ha publicat varis llibres com Especies 
vagabundas, Manifiesto del tercer paisaje o El jardín en 
movimiento, entre d’altres. Aquest últim, exposa aspectes que 
estan molt vinculats amb la tipologia de paisatge que trobem a 
l’antiga ubicació de la fàbrica, com per exemple la tipologia de 
sòls erms, un tipus de terreny que sempre ha existit i la història 
els denuncia com una pèrdua de poder de l’ésser humà sobre la 
natura, quan de fet són un llenç en blanc molt necessari i, a més, 
és aqui on es troben les espècies vegetals de major amplitud 
biològica, ja que el tipus de vegetació que hi creix (espines, 
esbarzers...etc.) són poc exigents, s’adapten al medi i a les 
seves condicions climàtiques molt fàcilment. L’objectiu doncs 
del tractament d’aquest tipus de paisatge és seguir el fluxe 
natural de la vegetació, unir-se a la corrent biològica del lloc i 
orientar-la sense saber del tot quin serà l’aspecte final del jardí. 
Fent servir l’esquema que apareix al llibre El jardín en movimiento 
i adaptant-lo a la tipologia d’entorn que es troba al lloc de 
projecte, es pot determinar en quina etapa de desenvolupament  
es troba el jardí i quina podria ser la seva evolució natural:

“El vacío arquitectónico contiene un lleno 
biológico donde se escenifica el movimien-

to, es decir, la realidad del jardín.”
Clément,G. , El jardín en movimiento, p.28

Fotografies de l’estat 
actual
24.09.2021

2008-2021
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Tot i que la intenció de preservar al màxim l’estat actual és 
clara, també és evident que no es podrà conservar el 100% 
de la vegetació existent avui dia, ja que si es vol re-activar 
un espai tan gran aportant-li un nou ús és necessari adoptar 
estratègies d’activació que comportaràn un subministrament 
d’infraestructures més enllà de les que existeixen.

Tot i que aquesta part del projecte on es parla del tractament de 
la vegetació podria ser un Treball de Fi de Màster en si mateixa 
degut a la complexitat i interès tant del tema en general com 
de la zona en concret, es decideix no aprofundir tant com seria 
necessari si s’aillés aquesta capa paisatgística, ja que es creu 
prioritari la reactivació de les 75 hectàrees de projecte mitjançant 
l’aportació d’un (o varis) usos a una escala adecuada, ja que 
si aquest element es deixa de banda, l’espai seguiria guanyant 
interès però aquest no perduraria en el temps, ja que és un espai 
molt ampli comprès entre un camí perimetral de fàcil accés i un 
talús considerable que impedeix la lectura del lloc en un eix 
horitzontal, aspectes que impedirien la deambulació espotània 
de vianants suficient com per mantenir actiu l’espai.
No obstant, si que es deixa una decisió presa respecte aquest 
gran aspecte, la qual consisteix en decidir quina vegetació es 
quedarà tal i com està actualment, anomenada salvatge, i quina 
serà la vegetació que s’utilitzarà per al tractament de la vora 
entre la tipologia anterior i els camins que es puguin generar 
durant el procés projec tual, anomenada vegetació controlada, 
la qual estarà governada per una de les principals figures del 
projecte: el jardiner/a, ja que tot i que la intenció és plantar 
espècies adequades a l’entorn en el que es trobaran per a 
minimitzar el seu manteniment, es preveu que aquest seguirà 
sent necessari en certa manera. 
Així doncs, i per establir un exemple que serà extrapolable a la 
resta de projecte, ja que totes les tipologies de camí es tractaran 
de la mateixa manera, es decideix projectar quines són les 
espècies vegetals que es plantaran a la vora dels camins tenint 
en compte el seu grau de manteniment i la gama cromàtica 
global.

Per aquesta raó, i seguint amb l’estudi de la tipologia de 
vegetació que es troba a l’àrea de projecte, es decideix marcar 
sobre plànol totes aquelles àrees on la vegetació és realment 
la protagonista i aquells espais on és necessari que hi segueixi 
creixent com a barrera visual o física. Així mateix, també es 
senyalitzen aquelles zones on la vegetació és molt jove i, per 
tant, en el cas d’eliminar-la, es trigaria poc en tornar a recuperar 
el seu estat de creixement.

Esquema de localització de la 
massa arbòria i arbustiva existent
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Arbutus unedo

Eryngium a indigofera

Thymus vulgaris

Populus alba

Rubus ulmifolius

Chamaerops humilis

Elaeagnus commutata

Polygala myrtifolia

Cupressus semprervivens

Pinus nigra

Genista florida

Aphyllanthes monspeliensis

Stipa 
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dentata

Allium 
sphaeroce-
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Thymus 
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maritima
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Lavandula 
angustifolia

Stipa 
barbata

Achillea 
nobilis

Thymus 
citriodorus

Stipa 
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Prunus 
Serrulata

Betula 
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Ribera a 
syringa

Espècies vegetals existents Espècies vegetals a plantar
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Maquetes conceptuals del tractament de la vegetació

64



66 67

Superposició de capes.

Després d’identificar l’estat de creixement de la vegetació, les 
tipologies existents i les àrees on més abunden, es posen sobre 
el plànol tots els condicionants mencionats anteriorment que 
determinaran per sí sols la morfologia del masterplan regulador 
de l’àrea d’intervenció. Aquests factors acaben resultant 
els següents: Talusos i acumulacions de terra significatives 
generades per l’enderroc de la fàbrica al 2008, àrees de vegetació 
arbòrea i arbustiva dominants, construccions existents sobre 
rasant ( els tres dipòsits, la xemeneia, les dues carboneres i altres 
infraestructures com la rampa d’accés a l’antic pati o els murs 
de contenció), els fonaments de totes aquelles construccions 
que van ser derruïdes i, per últim, les galeries subterrànies 
que distribuïen les instal•lacions juntament amb el pas de la 
sèquia monar, el qual té lloc per una cota inferior a aquestes. 
A l’observar el plànol resultant es veu que, tot i ser una zona de 
grans dimensions (78ha), l’àrea real per actuar-hi no és tan extensa 
si es vol arribar a una simbiosi d’alta eficiència paisatgística. 
És per això que el repartiment del programa de projecte és 
molt semblant a un joc d’encaix on es prioritza el fluxe de la 
possible activitat que absorbirà la zona i la seva correcta gestió. 

Esquemes de capes existents 
a la zona de projecte
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Esquema de capes superposades [Exclusivamente para uso académico] Masterplan
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El masterplan en procés
06.01.2021
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Horta amateur.
Així doncs, un cop determinat l’espai útil d’intervenció real, 
s’estableixen dues primeres decisions vertebradores: tota 
l’horta desplaçada de la llera del riu es situarà a la zona sud de 
la parcel•la, ja que és allà on es troba l’espai més ampli sense 
desnivell i on s’ubicava la fàbrica més moderna amb la llum entre 
fonaments més gran del complex, fet que permetrà col•locar més 
parcel•les d’horta sense haver de treure els fonaments de lloc.
Les primeres aproximacions relacionades amb la part agrícola del 
projecte durant la primera meitat del curs, prèvies al coneixement 
de l’existència de fonaments sota terra, van enfocades cap a una 
ocupació més o menys aleatòria del terreny a base de parcel·les 
amb un camí elevat simbolitzant la intenció de mantenir l’estat 
actual de la cota zero i varis punts de referència, els quals que 
van evolucionant durant el transcurs projectual fins a convertir-
se en una primera proposta, en forma de maqueta conceptual, 
de pavellons amb espais d’estada i emmagatzematge, ja que 
aquesta tipologia de construccions i l’ús que es proposa pot 
generar un moviment continuat d’usuaris i, per tant, activar una 
àmplia zona de manera espontània d’una manera molt semblant 
a l’atmòsfera present avui dia al llarg de la llera, parlant, és clar, 
de tanques en dins.
Un cop clars els principals conceptes vertebradors de les àrees 
de producció agrícola es troba necessari visitar una associació 
horta real per extreure’n informació que pugui servir a posteriori 
per a projectar com és la separació entre parcel·les (tant de 
distància com visual), qunia és la maquinària necessària per al 
correcte desenvolupament del conreu i l’espai de maniobra que 
aquestes necessiten, la gestió dels residus, el subministrament 
de l’aigua o la pròpia organització i relació entre els usuaris 
de les parcel·les (durant quin període del dia utilitzen més 
les parcel·les, com es desplaçen, quins serveis necessiten...
etc). Concretament es visita l’associació agrícola Els horts de 
Puigverd, creada per en Roger Sauquet, professor i coordinador 
del present màster. D’aquesta visita se n’extreuen vàries 
informacions funcionals però sobretot de caire social, ja que les 
relacions entre els usuaris de l’horta són relativament estretes 
i de confiança. Per tant, amb una bona gestió dels tancaments 
d’entrada i sortida i una organització de l’espai òptima es pot 
arribar a eliminar tant les tanques separadores de parcel·les 
com les que delimiten l’espai agrícola a gran escala, aconseguint 
així una relació visual més directa entre l’espai de producció i 
l’entorn. 

[Exclusivamente para uso académico] 

Pel que fa a l’espai de moviment, es determina que l’element 
clau que determinarà les dimensions serà la màquina més gran 
que s’utilitza per treballar: el tractor.
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fotografia de detall estat actual
18.12.2021

 

fotografia estat actual
comprovació in situ presència de fonaments

18.12.2021
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Collage conceptual
09.11.2021

Maquetes conceptuals
24.11.2021
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Collage conceptual
03.02.2022

Collage conceptual
03.02.2022
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Finalment, després del treball en planta per organitzar les 
parcel·les de la forma més eficient possible tenint en compte 
les preexistències, es decideix que l’organització d’aquest espai 
de producció agrícola es basarà, més enllà de la ubicació dels 
fonaments existents per a col•locar les parcel•les entre mig, 
en l’organització de les infraestructures necessàries per al seu 
correcte funcionament, com ho són principalment els tractors 
encarregats del moviment de terres prèvis i posteriors al període 
de plantació i la xarxa de reg, en aquest cas per goteig, la qual 
necessita coincidir el mínim possible amb el moviment de vehicles.  
L’esquema organitzatiu resultant acaba derivant en franges 
verticals de 5 metres d’amplada per on es durà a terme la 
circulació de tractors i, entre elles, les franges verticals per on 
circularà la xarxa de reg, la qual s’anirà distribuïnt horitzontalment 
per les parcel•les. Els espais d’emmagatzematge de canyes, 
basat en una estructura de barres d’acer reutilitzades dels 
armats extrets durant les fases prèvies del projecte, es disposen 
a la intersecció entre les pacel·les, on sota terra s’ubiquen els 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

Zona d’horta amateur
Diagrames organitzatius

Per tal d’aportar les condicions òptimes per al funcionament 
de l’horta, es situen als extrems nord i sud del parcel•lari les 
construccions corresponents a l’emmagatzematge d’eines i altres 
objectes, els vestuaris i els galliners aprofitant els fonaments de 
l’antiga fàbrica per a recolzar les estructures lleugeres. Aquestes 
construccions consisteixen en pavellons d’estructura metàl·lica 
lleugera amb estètica i característiques d’hivernacle a les quals 
se’ls col·loquen sub-pavellons de fusta modulars al seu interior 
per a l’emmagatzematge d’eines. La funció de la pell exterior no 
és altra que la de protegir la pell interior de la pluja, ja que és 
únicament la coberta de policarbonat la que queda protegida, 
i separar el pavelló del contacte amb el terra per a evitar 
problemes d’humitat.
Les caixes interiors es dissenyen amb el mateix concepte 
d’apropiació de l’espai que existeix en l’atmòsfera agrícola. Per 
fer-ho, es marca un primer perímetre quadrat amb rastrells de 
fusta protegit amb paraments verticals sens coberta (ja que 
aquesta decisió permet que l’usuari gaudeixi de les vistes i tingui 
accés natural a través de la coberta de la pell exterior) i se li 
afegeix el mateix perímetre amb la mateixa estructura al davant 
però sense tancaments, deixant així la opció que l’usuari pugui 
apoderar-se de l’espai com més convingui. Aquesta estratègia, 
sumada al fet que entre les dues pells existeix un espai suficient 
per a que serveixi de pas, genera un pavelló amb capacitats 
de sociabilització inclús quan les condicions meteorològiques no 
acompanyen, permetent així que el lloc que més activitat acull 
durant el dia, pugui servir d’alguna cosa més que únicament com 
a punt de recollida i dipòsit de material de treball. 
En quant als vestidors, l’estratègia és la mateixa i l’únic que 
varia és la pell interior, a la qual se li afegeix aïllament i protecció 
contra la humitat generada pel vapor d’aigua de les dutxes i se 
li augmenta el grau de tancament dels paraments, evitant que 
la relació visual entre l’interior i l’exterior sigui gaire alta. A més, 
pel fet que l’espai de socialització és la pròpia zona de vestidor, 
s’elimina el perímetre trepitjable de la superfície interior, reduïnt 
el límit entre les pells de l’envolvent i aprofitant al màxim l’espai 
interior.
Per últim, es duu a terme el disseny dels galliners d’una forma 
molt simple basada en una pell exterior formada per una 
estructura de fusta i un tancament amb reixa metàl·lica i una 
sub-estructura interior que permet a les gallines generar espais 
on dormir i conservar els ous a la temperatura adecuada.
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Pavellons d’emmagatzematge 
evolució

Galliners
Estructura  

Pavellons d’emmagatzematge 
esbós

Galliners
esbós
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Fotografia de l’estat actual
13.05.2022

Fotomuntatge de la proposta
15.05.2022
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Deixant de banda el principal espai de producció agrícola, però 
sense marxar de la franja sud de l’àrea de projecte, es duu a 
terme la intervenció al límit inferior de la parcel·la, la qual es 
basa, de fet, en la recuperació d’un altre element existent 
durant el funcionament de l’antiga fàbrica: l’obertura d’un 
accés a través d’una rampa que salva el desnivell del talús i 
que, juntament amb els accessos nord i est existents, permetrà 
un fluxe natural de moviment per part dels usuaris i integrarà 
la zona amb la resta d’espai natural corresponent al riu Ripoll. 
Actualment, en aquesta zona és on es situen cinc de les parcel•les 
desplaçades a l’àrea de projecte, les quals hi són degut a la 
construcció d’un mur de contenció aixecat durant l’ampliació de 
la fàbrica cap al sud, ja que els facilitava una superfície plana 
on recolzar les autoconstruccions i col•locar les seves parcel•les 
ben a prop del curs fluvial, que hi passa just al davant, i a l’hora, 
fa que les construccions tinguin un risc alt de patir inundacions. 
És per aquesta raó, i perquè contribueixen a l’obstrucció del riu, 
que es decideix desplaçar les parcel•les a una zona més segura 
i amb millors instal•lacions com ho és la zona de projecte.
La rampa d’accés es situa aproximadament al punt mig 
del talús aprofitant la disminució de desnivell generada pel 
desembocament de la sèquia cap al riu varis metres més avall. 
L’accés puja fent esses salvant el desnivell de quatre metres 
amb un pendent del 6% entre gir i gir i està construït amb murs 
de gabions que ajuden a contenir les petites porcions de terreny 
que es desplaçen per a ubicar la rampa. El paviment, i tal i com 
es veurà també a la resta del projecte, està format per sauló 
compactat, una tipologia de paviment accessible que permet 
l’accés a la zona de projecte a qualsevol usuari/a. 
Per últim, un cop s’arriba a la cota més baixa de projecte des del 
riu (+211 metres, front la cota més alta de +229 metres sobre el 
nivell del mar), apareix un espai d’oci destinat tant als visitants 
de la zona com als usuaris de l’horta adjacent. Aquest espai està 
format principalment per una plaça generada per la vegetació 
i una pèrgola que s’explicarà a l’apartat següent basada en la 
col·locació de varis màstils per a subjectar, mitjançant tensors, 
una estructura metàl·lica que, a la vegada, suporta les canyes 
extretes del riu que fan la funció d’ombratge. Sota aquesta 
pèrgola es genera un punt neuràlgic d’activitat a través de la 
generació d’un espai amb fogar i graelles per a fer-hi menjar a la 
brasa que servirà com a punt de reunió diari per als usuaris de 
les parcel·les agrícoles.

Accés sud. 

[Exclusivamente para uso académico] 

A més, uns metres endavant es situa un  espai amb pavimentació 
tova artificial com a zona de joc infantil coberta a través de la 
vegetació alta que acaba de configurar un espai d’oci i reunió a 
la porta sud del projecte.
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Accés sud a l’antic complex fabril previ a la disminució del caudal del riu i l’augment de desnivell entre la cota del mateix i la de la 
parcel·la.

hivern 1975

Accés sud a a la parcel·la de projecte. Estat actual

març 2019

Fotomuntatge de la proposta
07.06.2022
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Secció estat actual

Secció proposta
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01_Camí accessible de 
sauló. e=12cm
02_Terreny natural compactat.
03_Rasa de drenatge amb grava 
procedent d’enderrocs. 
Granulometria 18-30mm.
04_Base de terra compactada.

05_Mur de gavions 
[40x60x60cm]
06_Formigó de neteja.
07_Terra vegetal.
08_Malla de coco.
09_Terreny natural.
10_Punt de llum tipus em-
potrable lineal.

Detall constructiu proposta

Accés nord.
El fet d’ubicar, com s’ha esmentat anteriorment, la principal 
superfície d’horta a la part baixa de la parcel•la de projecte evita 
també el seu contacte amb el punt de més moviment, l’accés 
nord des del nucli urbà. Allà, i seguint el transcurs natural del 
lloc, que ara mateix s’encarrega d’ubicar els cotxes que volen 
accedir al camí del riu, s’hi adequarà un espai d’aparcament tant 
per als usuaris espontanis del riu com per als futurs usuaris de 
l’àrea de projecte i els treballadors de la mateixa.
L’estat actual de la zona es caracteritza per ser el punt de 
trobada entre l’espai natural, la sèquia i la ronda Ponent, a la 
qual encara s’hi pot trobar la pavimentació utilitzada durant el 
període d’activitat de la fàbrica, ja que l’avinguda arribava fins 
al cor d’aquesta. El fet que sigui el punt de connexió rodada 
més important entre la ciutat i el riu, genera una afluència de 
vehicles destacable tenint en compte també la quantitat de 
parcel·les agràries existents. És per aquesta raó que, amb el 
temps, s’ha generat un fragment absent de vegetació provocat 
per la continua presència de cotxes que utilitzen la zona com a 
espai d’aparcament. 
Després de l’enderroc de les edificacions pertanyents a l’antiga 
fàbrica i dels seus carrers, i amb l’ajuda del pas del temps, s’ha 
generat un espai on es barrejen el paviment de pavès de l’antiga 
carrtera, el pas de la sèquia, la terra i la vegetació salvatge, 
fet que caracteritza el punt d’arribada al projecte com un espai 
amb alt potencial projectual i, a la vegada, amb necessitat 
d’intervenció per tal de millorar la seva accessibilitat.
Per tal de preservar al màxim la vegetació existent, ja que es 
troba en estat de desenvolupament i és necessari elaborar una 
proposta que tingui en compte el seu pas del temps, la proposta 
ha de tenir en compte aquelles àrees que ja estan preparades 
per al pas d’instal·lacions (ja que també serà aquí el seu punt 
d’arribada des del nucli urbà) i aquelles on la vegetació ja ha 
absorbit el protagonisme.
La raó principal per la qual es situa el punt d’aparcament en 
aquesta ubicació és la d’aconseguir que els vehicles motoritzats 
es desplaçin el mínim possible per l’entorn natural. D’aquesta 
manera, aportant un espai d’aparcament d’unes condicions 
òptimes, els usuaris deixaràn el vehicle només arribar a la cota 
del camí i es desplaçaran per la zona a peu o en vehicle no 
motoritzat, ajudant així al correcte desenvolupament natural i 
sostenible de la zona.
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Plànol situació de 1970 
dels edificis i terrenys 
en propietat de la familia 
Tolrà, on es destaca en 
negre el camí directe entre 
la fàbrica i el centre de la 
ciutat, anomenat “camí 
Molí Busquets”
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Arrel de la ubicació de l’aparcament, es decideix connectar 
l’actual Ronda Ponent amb el camí del riu d’una forma orgànica, 
evitant l’actual gir de noranta graus que genera certes situacions 
de perill quan, per exemple, les bicicletes descendeixen la ronda 
i un vehicle es disposa a realitzar el gir sense cap visió del que 
hi ha darrera la cantonada. Per fer-ho, es dissenya una via de 
la mateixa amplada de la Ronda desde la cantonada descrita 
anteriorment fins a l’estació de bombament, separant així l’espai 
d’aparcament de l’entrada a l’espai de projecte. Serà també 
sota aquesta nova obertura per on circularàn les instal•lacions 
d’aigua, gas i electricitat provinents del nucli urbà, des d’on 
posteriorment es desviaran cap a la resta d’àrea de projecte.
El disseny d’aquest espai destinat principalment als vehicles 
és el resultat d’un diagrama que es repetirà a la resta de 
projecte, el qual es basa en el creuament de varis factors que 
acaben determinant la forma final de l’objecte arquitectònic: 
la infraestructura existent (fonaments, lloses, terreny directe, 
o murs de contenció), el seu ús, la llum a salvar, la tipologia 
d’usuari, la relació visual amb l’exterior i l’aïllament climàtic vers 
aquest.
En el cas de l’aparcament, el creuament d’informació resulta en 
el disseny d’un element sense infraestructures prèvies que ha de 
tenir la capacitat d’aportar l’única qualitat necessària per al tipus 
d’usuari, l’ombra.
Durant el disseny d’aquest element d’ombratge, i tenint en compte 
que també s’utilitzarà la mateixa vegetació del lloc per dr a terme 
la funció, es pren la decisió d’utilitzar el mateix component per 
a vàries de les situacions del projecte, de tal manera que amb 
un únic disseny es poguessin resoldre més d’una problemàtica. 
L’element projectat, el qual s’explicarà més endavant quan es 
tracti l’hivernacle com a tipologia de producció agrícola, estava 
basat en una biga fink (modificada per a la reducció de dels 
punts d’unió i, per tant, les superfícies d’ombra sobre l’interior 
de l’hivernacle) rotada i feta servir com a estructura de pèrgola 
mitjançant la repetició cada cinc metres i l’extensió d’una malla 
metàl•lica al seu voltant per al creixement de vegetació [1]. 
Tot i que l’estructura funcionava i, estèticament, era coherent 
amb la resta del projecte, es va arribar a la conclusió que els 
esforços dedicats a un element com el vehicle motoritzat eren 
excessius per a la tipologia de projecte que s’estava duent a 
terme, on on cada decisió estava basada en el balanç entre la 
minimització del cost d’intervenció i la qualitat de l’experiència 
de la intervenció. 
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Diagrames explicatius proposta



110 111

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 

[2]

[1]

Diagrama per a la determinació de la morfologia de les arquitectures

Així doncs, per actutar de la forma més simple possible a la 
vegada que coherent amb la resta d’intervencions, es decideix 
conservar la idea de la estreta relació entre la pèrgola i la resta 
del projecte però simplificant l’estructura, generant un objecte 
fàcil de muntar. Aquest objecte es basa finalment en el disseny 
d’una repetició de màstils verticals que subjecten els tenors que, 
a la vegada, fan penjar els perfils metàl·lics on es recolzen les 
canyes extretes durant el procés de desbrossament del riu [2]. 
D’aquesta manera, a part de reduïr la pèrgola a tres elements 
(màstil, tensor i perfil metàl•lic), s’aconsegueix donar-li un ús 
a una espècie invasora que actualment suposa un problema 
paisatgístic.
Un cop dissenyada la pèrgola, per tal de situar-les i integrar-
les amb l’entorn, es recull l’estudi realitzat en fases anteriors 
de projecte (explicat a l’apartat del tractament de la vegetació) 
sobre els conjunts de vegetació que ja són part del lloc i, per tant, 
no és convienent afectar. Després d’haver localitzat els nuclis 
de vegetació més abundants es projecta l’espai d’aparcament 
de forma orgànica respectant-los, el que acaba derivant en un 
total de 55 places per a cotxes, 10 places per a motos i 4 places 
per als autocars que portin a l’espai de projecte les escoles que 
realitzin algun activitat relacionada amb el món agrícola a la 
zona. L’elevat nombre de places es deu al fet que es preveu 
una cuantitat elevada de moviment tant els dies d’entre setmana 
com els de cap de setmana, ja que els diferents programes de 
projecte portaran diàriament tant treballadors relacionats amb el 
món agrícola com visitants constants o espontanis.
Degut al fet que l’espai d’aparcament es situa a la cantonada 
on es troba el creuament entre l’accés des del nucli urbà i el 
camí del riu i per a evitar el conflicte acústic i visual que es 
pugui generar entre els pasejants i els vehicles, es decideix 
deixar créixer la vegetació salvatge al perímetre del camí per 
aconseguir que l’aparcament quedi amagat per la vegetació en 
tot moment excepte en el punt d’accés.
Per últim, respecte el pas de la sèquia per la zona (a l’actual gir 
de 90º que uneix la Ronda Ponent amb el camí), es decideix 
simplement mantenir-la a la cota a la que es troba actualment, 
desbrossar la vegetació del voltant perquè sigui visible als 
vianants i rehabilitar el muret d’obra que la separa actualment 
del camí.
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01 02
03

04 05

01_Terra vegetal fins a alçada 
màxima de 40cm
02_Terreny natural compactat
03_Terreny natural
04_Rasa de drenatge amb grava 
procedent d’enderrocs. Granulo-
metria 18-30mm
05_Camí accessible de sauló 
e=12cm
06_Reomplert de rasa amb terra 
07_Tetratub. Comunicacions 
4x40mm diam.
08_Tub de PVC 160mm diam.
09_Base de terra compactada 
10_Punt de llum tipus balissa.

06

07

08
09

10

2%

Detall constructiu proposta

Fotomuntatge estat actual
15.05.2022

Fotomuntatge proposta
16.05.2022
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Horta professional
Un cop definits els extrems nord i sud del projecte i haver resituat 
l’horta prèviament sel•leccionada de la llera del riu Ripoll, 
alliberant així visual i fisicament el camí ral i la seva relació amb 
el riu, es procedeix a treure realment profit de l’àrea d’intervenció 
i convertir-la en un punt neuràlgic de producció agrícola tant 
amateur com professional, sense oblidar la seva vinculació amb 
les escoles de Castellar.
Per tal de poder garantir la substentació econòmica del projecte, 
es decideix generar dues franges més de producció agrícola 
amb un caire més privat. La primera es situa en el mateix punt 
on, antigament, s’hi localitzava l’horta que convivia amb el 
funcionament industrial de la fàbrica: la franja que ressegueix 
el camí desde la intersecció entre l’extensió de la ronda i el 
camí ral. Aquest punt és el que albergarà la producció agrícola 
professional amb gestió privada i, a l’hora, el que permetrà que 
en qualsevol punt del camí adjacent al riu l’usuari obtingui una 
atmòsfera constantment relacionada amb l’agricultura, ja que 
és al llarg d’aquest marge on es situen tant l’horta professional 
anterior com l’amateur de la zona sud.
L’estat actual d’aquest espai està format únicament per la 
vegetació que ha anat creixent durant els anys posteriors a 
l’eliminació de les parcel·les i un desnivell lleu però a tenir en 
compte a l’hora de repartir les parcel·les. Si s’observa el plànol 
de l’any 1980 on apareixen acotades les parcel·les agràries 
es pot veure que aquestes ja estan organitzades de forma 
esglaonada seguint el desnivell del terreny, ubicant el parcel·lari 
en tres grans grups separats per petits talusos i amb accessos 
tant des del camí com desde l’interior de la parcel·la. 
Per tant, tot i que la superfície dedicada a l’horta professional 
del projecte és inferior a la que hi havia antigament, si que és 
convenient tenir en compte l’organització comentada, ja que 
el desnivell del terreny ha augmentat lleugerament degut als 
moviments de terra durant l’enderroc del complex al 2008.  
L’accés a les parcel·les, però, es modifica per poder tenir controlat 
el moviment dels usuaris d’una forma més eficient, ja que el grau 
de privacitat en aquesta tipologia d’horta és lleugerament més 
elevat, i es col·loca un únic punt d’entrada i sortida al qual s’hi 
accedeix un cop dins de la parcel·la del projecte. Una franja 
paral·lela al camí exterior per la part interior de les parcel·les 
actua com a avinguda principal i franjes perpendiculars a aquesta 
fan de carrers secundaris per accedir a les parcel·les agrícoles. 
A partir d’aqui, l’esquema és el mateix que el de l’horta amateur:

per una banda es projecta la circulació dels tractors amb el radi      
de gir i, d’altra banda, el recorregut del circut de reg intentant  
que aquests dos elements es creuin entre sí.
Al sud d’aquesta zona es proposa un fragment de terreny destinat 
al cultiu de secà degut a les bones condicions d’asolellament i la 
varietat visual de cultiu que dóna aquesta tipologia productiva.
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Fragment de la planta gene-
ral de l’antiga fàbrica
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Els hivernacles.
A la franja central de la parcel·la, just per sobre de la zona d’horta 
amateur, s’hi ubica el conjunt d’hivernacles que forma el segon 
paquet de producció privada. Aquests aprofitaràn els fonaments 
existents, ja que era precisament la franja central del complex 
industrial la que albergava el major nombre de construccions, i 
s’adaptaràn a la seva llum per albergar, al seu interior, diferents 
tipologies de producció agrícola.
La quantitat de construccions en aquest indret durant 
el funcionament de l’antiga fàbrica es devia a l’absèn-
cia de desnivell gràcies a la contenció de terres genera-
da per la franja de murs de contenció que ocupaven la 
zona de la xemeneia, les carboneres i els primers dipòsits.  
Per aquesta raó, avui dia es troba en aquest espai una varietat 
de tipologia de fonaments a tenir en compte, ja que l’absència 
de grans masses arbustives permet diferenciar la presència de 
lloses, fonaments i canalitzacions que s’ubicaven en aquest es-
pai. És per això que l’ús més oportú per aquest indret es consi-
dera que ha de ser aquell que admeti una flexibilitat constructiva 
força àmplia tenint en compte que aquesta pot trobar-se sobre 
sabates aïllades, sabates corregudes, lloses o terreny natural. 
L’ús d’estructures lleugeres serà, com a la resta del projecte, 
l’estratègia a seguir per adaptar l’arquitectura a l’entorn, ja que 
permet una gran adaptació estructural segons les condicions i el 
tractament de la llum a través de l’envolvent és l’adient per a l’ús 
interior que acollirà.
L’utilització dels hivernacles com a mètode de cultiu es deu, en 
part, a la seva eficiència en quant a rendiment de producció, ja 
que aquesta augmenta en dues o tres vegades respecte el cultiu 
a camp obert i, en el cas dels hivernacles destinats a la hidropò-
nia, l’increment pot arribar a deu vegades per sobre. A més, el fet 
de protegir el cultiu amb una envolvent d’aquestes característi-
ques ajuda a protegir la producció de les aleatorietats dels fenò-
mens meteorològics que poden provocar pèrdues importants.  
De fet, totes aquestes característiques han sigut aprofitades 
desde fa segles per al cultiu de plantes i la seva possible ad-
miració durant qualsevol època de l’any gairebé com si fos una 
ambició de catalogar el món, ja que van ser durant les primeres 
expedicions dels naturalistes europeus quan es va creure ne-
cessària la construcció d’edificis específics per a la generació 
de les condicions ambientals idònies per a mantenir en vida les 
espècies vegetals que aquests tenien la voluntat de portar al 
país d’origen. L’hivernacle actua com a membrana que intermè-
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Fotografies estat actual -dia entre el jardí foraster i el clima autòcton, permet mantenir 
unes condicions ambientals artificials, que al·ludeixen a 
ecologies llunyanes, en què el jardí se sent còmode. Tancats 
en arquitectures de vidre, els jardins tropicals prosperen en llocs 
als quals no hi estan acostumats per tal de presumir del domini 
sobre el món per part de les potències colonials.
A mesura que va evolucionant aquest costum, s’aprofita aquest 
tipus de colonització per al tractament d’enfermetats investigant 
sobre les capacitats medicinals d’algunes plantes. Algunes 
espècies adquireixen un paper rellevant en la competició 
comercial, que s’estableix entre les potències colonials, com 
passa amb el gira-sol, el tabac, la pinya o la canyella. També 
interessa portar els costums dels colons al món nou món, i 
amb elles les fruites i hortalisses que els són familiars, però la 
travessia d’ultramar, de fins a 18 mesos de durada en el cas del 
continent americà i l’europeu, requereix tècniques sofisticades 
per al transport de llavors i plantes vives que les protegeixi de 
la sal, la humitat, les temperatures canviants i les ferides de 
bord. Per això, el 1779 es publica la Instrucció de Casimiro 
Gómez Ortega, en què figuren algunes il·lustracions d’artefactes 
concebuts per oferir un mode de transport segur i econòmic 
per a les plantes vives. Consisteixen en arcons amb diversos 
tipus de tancament que, tot i ser estrictament gàbies, la seva 
forma i l’especificitat del contingut botànic, recorden diminuts 
hivernacles a manera de vitrina. 

Casimiro Gomez Ortega, làmines il·lustrades. Instrucció sobre el mètode més seguro i econòmic de transportar plantes vives per 
mar i terra als països més distants, 1779
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Tot i així, l’antecedent de l’hivernacle, tal com el coneixem ara, 
són les orangeries, aquells pavellons destinats a preservar 
les espècies més delicades dels rigors hivernals, situats als 
jardins dels conjunts palatins barrocs, essent Versalles potser 
el cas més paradigmàtic. Construïdes amb estructures senzilles, 
habitualment amb la paret nord adossada a una construcció 
existent, que actua com a aïllant i els costats est i sud de vidre, 
per deixar passar la llum i capturar la calor hi passen l’hivern 
els cítrics, que tornaran a sortir a la intempèrie a la primavera, 
per ser exposats de forma vistosa. Les taronges són un luxe 
reservat a la noblesa, i això justifica cultivar els seus arbres en 
testos, per poder traslladar-los d’una banda a l’altra, en un doble 
propòsit de producció i ostentació.

I així podrien seguir varis exemples on s’utilitzaven aquest recurs 
arquitectònic amb l’objectiu de generar microclimes per al gaudi 
d’espècies vegetals. No obstant, aquest ús de l’hivernacle no 
és ben bé el que interessa en aquest apartat de la memòria (tot 
i que serà aplicable en d’altres apartats més endavant), ja que 
més enllà del caràcter nostàlgic de la seva forma, l’hivernacle 
també és un lloc per a la producció. L’ús estès de l’hivernacle al 
sector de l’agricultura és molt més recent, especialment al nostre 
país, on es desenvolupa a partir de la segona meitat de segle XX, 
de la mà de la indústria plàstica. Consisteixen en estructures de 
fusta, plàstic o metall, embolicades en materials translúcids, de 
vidre o variants del plàstic (polietilè, policarbonat o metacrilat). El 
repertori tipològic és ampli, des de fràgils estructures de canya 
que suporten precàries lones de plàstic, fins a construccions 
extremadament tecnificades, d’acer galvanitzat i vidre, en què 
cap paràmetre no queda fora del control absolut. Tot i així, es 
poden classificar en tres tipus, segons la forma de la coberta. 
Quan l’estructura descriu un semicercle, a manera de volta de 
canó, i es recolza a terra sense necessitat de fonaments, se’n 
diu “tipus túnel”. Si plou freqüentment, acostumen a construir-se 
amb coberta a dues aigües, i es coneixen com a “tipus capella”. 
Aquesta tipologia té dues variants quan es repeteix la secció 
formant espais tancats més amplis: la tipus Venlo, originària 
d’Holanda i freqüent per al cultiu de tulipes, i la de dents de serra 
quan es construeixen amb la coberta a una aigua. Finalment 
hi ha l’hivernacle “tipus parral”, construït amb una làmina de 
plàstic horitzontal que s’estén entre dues malles de filferro, tan 
característic dels mars de plàstic almeriencs.

El repte de l’hivernacle productiu és contenir un microclima 
que augmenti la productivitat, això és cultivar en menys temps, 
amb menys costos i més qualitat. És el temple de l’agricultura 
intensiva, s’encarrega de treure el partit més gran de la terra 
que es precinta, establint-hi un ambient artificial. En aïllar-se 
de l’exterior, la producció es prolonga tot l’any sense sensibles 
canvis estacionals, cosa que permet vendre fora de temporada 
productes més ben cotitzats. A més de mantenir unes condicions 
climàtiques òptimes, protegeix el cultiu de possibles danys 
ambientals, com ara el vent, la calamarsa, les gelades o plagues 
d’insectes.

Tornant al projecte que ens ocupa, i després d’haver fet el 
recull bibliogràfic necessari per conéixer les capacitats reals 
d’aquesta tipologia de construccions i els requeriments climàtics, 
s’arriba a la conclusió que el més important en la producció 
agrícola en hivernacles és la gestió de la llum solar. A través 
de l’arquitectura és possible reduïr al màxim les superfícies 
d’ombra que es projecten a l’interior de l’hivernacle, i això passa 
per una eficiència estructural el més eficient possible sense 
haver d’entrar en mecanitzacions costoses. Per fer-ho, s’inicia 
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un procés de disseny per a l’obtenció d’una biga que permeti 
adaptar la construcció a les diferents llums estructurals que es 
troben a la zona de projecte i, a l’hora, tingui els mínims punts 
d’unió possibles per a la reducció de les superfícies d’ombra. A 
més, l’objectiu d’aquesta biga serà també el d’aportar identitat 
als hivernacles del projecte.
Les primeres propostes van dirigides cap a una variació de la  
biga tipus Polonceau degut a la seva estètica alleugerida i les 
bones capacitats a tracció, amb una primera intenció d’elevar 
l’estructura uns centímetres del terra i comptar amb una coberta 
amb possibilitat de ventilació a l’estiu. 

Axonometria de la primera versió

Secció de la primera versió

Fotomuntatge de la primera versió d’hivernacle
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Degut a la desconeixença del possible pressupost que podria 
resultar de calcular el cost de construcció de tots els hivernacles 
amb aquesta tipologia constructiva, es proposa una alternativa 
més senzilla tipus túnel sense gaires requeriments estructurals 
per si fos necessari.

Finalment, després de vàries correccions i proves de disseny 
pel que fa a la biga tipus, s’arriba a la conclusió que la millor 
solució per al desenvolupament de l’estructura dels hivernacles 
de projecte és la d’una variació d’una biga tipus fink. La raó per 
escollir aquesta tipologia és el fet que treballi principalment a 
tracció, ja que, com s’ha esmentat anteriorment, això permet 
actuar amb seccions estructurals més petites i aconseguir menor 
superfície d’ombra projectada, ja que necessiten el màxim 
assolellament possible en els seus interiors i seccions de més 
dimensió projectarien ombres més grans. Per una altra banda, 
treballar amb una biga fink facilitaria el transport i el muntatge 
in situ, ja que l’accessibilitat a l’emplaçament és complicat i 
treballar amb bigues que funcionen amb més perfils però de 
menor dimensió permet el trasllat d’aquestes ocupant molt 
menys espai. Finalment, la lleugeresa d’aquesta tipologia de 
biga permet la implementació dels hivernacles en les diferents 
tipologies de fonaments: daus, sabates corregudes, lloses.etc.
 

Axonometria explotada de versió prèvia

Per tal de donar identitat, aquestes es triangulen en 3 dimensions, 
de tal manera que la pròpia forma de les bigues soluciona la 
trava sobre l’empenta horitzontal.
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Esquemes i detalls constructius de la biga
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Tornant al conjunt d’hivernacles que ocuparà la part central 
de la parcel•la i seguint el mètode diagramàtic explicat 
anteriorment, es decideix anotar les característiques 
necessàries per a cada tipologia de producció per poder 
generar les condicions específiques que necessita cadascuna.  
Els pavellons que alberguen la producció tradicional amb 
cultiu directament a terra, per exemple, no necessiten la 
construcció d’un paviment però si que es mantindrà la condició 
d’hivernacle de l’envolvent aportant unes condicions climàtiques 
constants durant tot l’any per a cultivar aliments que no 
seria possible cultivar sense aquest tipus d’infraestructura.  
En el cas del present projecte apareixen tres principals tipologies 
de producció dins dels hivernacles, algunes d’elles esmentades 
anteriorment: producció directament a terra [1], producció elevada 
en petits planters [2], hidropònia [3] i, per últim, plantació d’arbrat 
en grans planters [4]. A més, s’introdueix un últim ús en un dels 
pavellons hivernacle que consisteix en la venta al públic de 
productes relacionats amb la jardineria amb la intenció de generar 
tant activitat a la zona com benefici econòmic per a sustentar la 
mateixa.

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[1] [2]

[3] [4]
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Diagrama per a la determinació de la morfologia de les arquitectures
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Producció a cota 0

Producció en jardineres

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] 
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hidropònia

Producció en grans planters

Garden Center
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Hivern
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[Academic use only] 

Diagrames de climatització passiva

Estiu
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Llegenda de detalls constructius

01_Pedres recuperades durant l’adaptació del terreny existent.
02_Terreny existent.
03_Llosa de formigó armat existent [e. aprox = 100mm].
04_Bigues perpendiculars d’acer laminat HEB [100mm x 
100mm].
05_Panells contralamints de fust horitzontals de 20-20-20mm [e 
= 60mm]. 
06_Terreny natural tractat per a la plantació de productes 
d’agricultura.
07_Bigues longitudinals d’acer laminat HEB [100mm x 100mm].
08_Perfil tipus “L” d’acer laminat. Element d’ancoratge entre els 
fonaments existents i les bigues longitudinals.
09_Tela tipus HDPE d’alta calitat color blanc. Reducció del 95% 
del 
rajos UV.
10_Estructura principal. Muntants verticals i bigues. Perfil d’acer 
galvanitzat de secció circular i dimensions variables segons les 
llums entre fonaments.
11_Plaques de policarbonatondulat d’alta transmissió lumínica 
(85%). Alta resistència a impactes i rajos UV. 
12_ Muntants hortizontals. Base d’anclatge del policarbonat. 
Perfil d’acer galvanitzat de 50 x 50mm.
13_Cable d’acer tensat de resistència a 240kg [Ø = 8mm].
14_Ròtules entre unions a la biga. Anclatges i angles variables 
segons llum i posició.
15_Cable d’acer tensat de resistència a 240kg [Ø = 8mm].
16_Fusteries de perfil extrudic d’acer. Permeten l’acoplació de 
panells de policarbonat  amb obertura corredera o pivotant.

[Academic use only] 

Detall constructiu proposta
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Estat actual
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Planta proposta
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Secció estat actual

Secció proposta
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Accés oest.
L’accés més proper a la zona central d’hivernacles descrita 
anteriorment es situa al punt mig del tram de camí que repassa 
perimetralment la zona de projecte per la banda oest. Actualment 
en aquest punt es troben les restes del mur que marcava una 
de les entrades a l’antiga fàbrica, les mateixes restes que van 
ser detonants del primer contacte amb la zona de projecte. La 
vegetació, com a la majoria de la zona, s’ha apoderat de l’antic 
punt d’entrada i ha generat una barrera tan física com psicològica 
cap a l’usuari, ja que el tipus de vegetació que hi ha crescut és 
d’un caràcter generalment agressiu.
Quan al 2008 es va dur a terme l’enderroc de la fàbrica, es va 
dipositar en aquest espai una acumulació de terra en forma de 
turó per a evitar el pas de vianants que va servir per a que la 
vegetació hi creixés.  Actualment, aquest racó és utilitzat pels 
usuaris de les parcel·les agrícoles adjacents al camí, ja que 
l’angle que genera el mur d’obra és suficeint per a estacionar els 
vehicles sense obstaculitzar el pas del camí.
Donat que el conjunt del projecte segueix la petjada de l’antiga 
fàbrica per tal d’aprofitar les infraestructures existents, l’actuació 
més natural en aquest punt era tornar a obrir el pas i generar el 
tercer accés a l’espai de projecte. Evidentment, el punt clau de 
la intervenció està format pel tractament projectual d’aquest mur 
tan representatiu, ja que sense veure la resta de l’espai de la 
parcel·la, a través d’aquest element ja s’intueix una ordenació 
urbanística concreta per la lleu rotació.
La primera proposta conceptual per aquest espai, coincidint 
amb l’entrega del percepte durant els primers dies de curs, va 
consistir en continuar, en forma d’arc, el mur existent  per donar-
li visibilitat a l’entrada d’un espai fins llavors encara desconegut.
El fet de trobar aquest mur gairebé en ruïnes i ple de vegetació, 
va generar una espècie d’intuició que la continuació del mateix 
havia de recordar a aquelles portes romanes formades per arcs 
de triomf de pedra d’escales monumentals.
Tot i així, no es van necessitar gaires dies per adonar-nos 
que aquesta proposta no era ben bé adecuada, ja que amb 
la intervenció proposada es perdria totalment el protagonisme 
d’unes de les poques restes que existeix de l’antiga fàbrica i, a 
més, eclipsaria la xemeneia com a punt identitari, ja que aquest 
element és el que actua com a visibilitzador de la zona desde 
qualsevol punt del camí ral.

Fragment de plànol de l’antiga fàbrica on apareix l’entrada lateral des del camí
22.10.1980

Fotografia d’estat actual.
24.09.2021
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L’objectiu de la intervenció en aquest punt doncs, no acaba 
sent altra que recuperar el caràcter de porta que tenia l’espai 
en el passat simplement desbrossant la zona i utilitzant els dos 
fragments  de mur per a separar l’entrada de vianants de la de 
cotxes, mantenint tal i com estan les restes de mur actuals. 
Per tal de protegir-les front el bandalisme, es deixa un espai al 
voltant de cada mur per a que hi creixi la vegetació, evitant així 
el pas de vianants gaire a prop de la construcció.
Just darrere del mur s’habilita un espai amb ombra generat per 
la mateixa tipologia de pèrgola que es troba a l’accés nord i la 
plaça de l’accés sud amb la intenció que els vehicles puguin 
dur a terme la càrrega i descàrrega de productes agrícoles, ja 
que aquest aparcament serà de dimensions reduïdes i només 
es permetrà l’estacionament ocasional i de curta durada. A 
més, serà en aquest punt del projecte on es situarà el principal 
aparcament de vehicles lleguers no motoritzats per permetre 
que els usuaris es desplaçin per la zona de projecte d’una forma 
ràpida i sostenible si ho desitgen.
Així doncs, amb aquest últim punt d’accés determinat, el 
projecte disposa d’un accés sud exclusivament peatonal i 
ciclable, un segon accés híbrid entre vehicles d’estacionament 
ocasional i vianants i una última obertura a la zona nord on 
s’hi ubica l’aparcament de vehicles i una via d’accés peatonal. 
Amb els tres accessos projectats, s’aconsegueix un fluxe de 
moviment eficient on qualsevol de les àrees de la zona de projecte 
disposa d’una entrada i sortida properes. D’aquesta manera, 
l’única barrera física a la circulació la forma el talús natural existent, 
el qual permet alhora tenir un major control dels recorreguts. 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

[1] [2] [3] 

[4] [5] [6] 

Fotografia estat actual
23.05.2022

Fotomuntatge proposta
30.05.2022
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Planta proposta
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Secció estat actual

Secció proposta
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Cuines i restaurant

Si bé fins al moment s’ha explicat bona part del programa de projec-
te i una àmplia superfície d’aquest, en cap moment han aparegut 
les principals restes de construccions sobre cota zero existents i, 
de fet, és aquest conjunt de ruïnes el que comença  determinant 
la ubicació del present TFM tant per la bellesa de la seva materia-
litat com per la estreta relació amb l’entorn natural que ha esde-
vingut amb els anys.  La raó és perque aquest tipus d’infraestruc-
tura s’utilitzarà per donar servei a tot l’explicat fins ara, entenent 
les intervencions arquitectònicament més pures com a elements 
servidors i no com a elements protagonistes de la intervenció. 
Les primeres preexistències a tractar són les que formen el 
conjunt de la xemeneia, les carboneres inferiors, el mur de con-
tenció que les protegeix i l’edificació que queda en un segon 
pla. L’interior de les carboneres és avui dia el punt final d’un 
recorregut de descobriment entre les males herbes que culmina 
en una arquitectura amb una il•luminació sel•lecte gràcies a les 
obertures superiors utilitzades antigament per abocar el carbó i 
un microclima generat al seu interior gràcies tant al mur de con-
tenció que les enterra com a la vegetació de l’exterior. Durant 
el funcionament de la fàbrica, aquest espai estava destinat a la 
producció d’energia mitjançant l’aprofitament de la força motriu 
de l’aigua del riu canalitzada a través de la sèquia, la qual es 
va haver de desdoblar per a poder fer funcionar la maquinària 
que es trobava dins d’aquest edifici. Aquest desdoblament de la 
sèquia encara és present avui dia, tant el punt on el recorregut 
es partia en dues parts, situat a escasos metres de la xemeneia 
cap al talús, com el seu pas per sota de l’edifici de producció 
energètica, on apareix el salt d’aigua a uns deu metres de dis-
tància de les carboneres, al punt on l’aigua ja havia fet la seva 
funció i es procedia a conduïr-la de nou cap al riu. El fet que 
en ambdós punts s’evidenciï encara el pas de l’aigua fa pensar 
que, tot i portar menys cabal, la sèquia monar encara segueix 
operativa avui dia.
Durant el funcionament de la fàbrica, les carboneres formaven 
part del principal element de producció d’energia de l’antiga fà-
brica emmagatzemant el carbó utilitzat per moure les màquines 
de vapor, les quals extreien els fums per una obertura avui pre-
sent al mur de contenció anomenada ‘fumeral’, que els conduïa 
cap a l’esmentada xemeneia, l’únic element patrimonial catalo-
gat del conjunt.

[Exclusivamente para uso académico] 

01_ Ancoratge. Platines d’acer. 
02_ Dau de formigó armat. 
03_ Rasa de drenatge de grava.
04_Formigó de neteja. Preparació de superfície.
05_ Sauló. Terreny compactat.
06_ Terreny natural.
07_ Tensor d’acer treballant a tracció.
08_ Arundo donax (canyes) extretes del riu. 
09_ Màstil d’acer. Treball a compressió. 
10_ Perfil “L” d’acer. recolzament de les canyes. 

Detall constructiu proposta
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Fotografia estat actual
24.09.2021

Fotografia estat actual
24.09.2021
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Fotografies estat actual
24.09.2021
01.10.2021
15.01.2022
08.05.2022

Fotografies estat actual
24.09.2021
01.10.2021
15.01.2022
08.05.2022
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Esbós in situ
01.10.2021

Collage conceptual
09.11.2021
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Les primeres aproximacions a la volumetria de la intervenció, 
(després d’aixecar un fragment de les preexistències en 
maquetes i realitzar una proposta conceptual amb la idea d’una 
doble pell i un primer joc amb les obertures de les cabroneres) 
van condicionades per la voluntat d’aprofitar al màxim les 
preexistències. És per aquesta raó que la primera intuició va 
ser adherir la intervenció al mur de contenció existent per treure 
profit de les seves capacitats d’inèrcia tèrmica, ocupant així tota 
la llargada del mateix. A més, per evitar entregues no desitjades 
entre el mur actual i la nova volumetria, es decideix donar-li a 
aquesta una alçada de sis metres, igualant així l’alçada del mur 
actual, composant les façanes amb tres franges de 3,70 m, 1,70 
m i 1,00m per intentar reduïr la monumentalitat de la intervenció.  
Aquestes tres decisions, un cop materialitzades en maqueta, 
acaben resultant en una volumetria desproporcionada amb 
les preexistències que, a l’hora, les acaben ocultant al visitant. 
Tot i així, s’extreuen conceptes que acaben sent útils per a la 
volumetria final, com ho són la introducció d’espais semi-exteriors 
en varis punts de l’edifici i l’utilització de la pèrgola per generar 
un límit més difós entre l’exterior i l’interior. A més, gràcies a 
la formalització en maqueta s’arriba a la conclusió que l’edifici 
ha d’establir un diàleg més profund amb el mur, qüestionant a 
la vegada la necessitat de les capacitats tèrmiques del mateix 
en espais on, segurament, seran necessàries una quantitat 
d’instal•lacions per complir la normativa que aniràn més enllà 
de les qualitats que pot aportar el mur de contenció, per tant 
la morfologia de l’edifici estaria fortament condicionada per un 
element que acabaria sent secundari.

Maqueta conceptual
24.11.2021

Maqueta conceptual
24.11.2021

Maqueta conceptual
24.11.2021
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Primera proposta. Planta
14.03.2022

Primera proposta. Secció
14.03.2022

Primera proposta. Esbós
30.01.2022
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Primera proposta. Detall 
constructiu
22.03.2022

Primera proposta. Collage
03.02.2022
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Primera proposta. 
Maqueta
17.03.2022
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Primera proposta. 
Maqueta
25.03.2022

Primera proposta. 
Maqueta

25.03.2022
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Així doncs, es procedeix al replantejament de la intervenció 
prestant atenció a l’element més característic del lloc i que, 
a la vegada, va ser el que va despertar l’interès per aquesta 
localització per al projecte: les carboneres.
Finalment, la intervenció en el punt més singular de la parcel•la, 
després de vàries proves i evolucions, es basarà en el respecte 
de totes les característiques exposades anteriorment tot i donant-
li un ús central en quant al funcionament del projecte, ja que serà 
en aquesta ubicació on es durà a terme la transformació de la 
collita dels horts en aliment tant pels visitants de la zona com per 
a les escoles de la ciutat. Amb aquesta decisió, la figura del/a 
cuiner/a agafa la mateixa importància que la del/la hortelà/na, 
situant ambdues professions, juntament amb la del/la jardiner/a, 
en punts ben visibles al llarg del recorregut.
Amb aquesta idea, i prèviament a l’alliberament de la 
necessitat d’adhesió al mur de contenció existent, s’elabora 
una proposta conservant l’edifici adherit al mur però amb 
la nova volumetria inspirada en l’interior de les carboneres. 

Primera proposta. 
Maqueta

25.03.2022
Segona proposta. Planta

28.03.2022
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Després de les correccions pertinents, i degut a les importants 
instal•lacions que necessitarà una activitat com la de les cuines 
i el restaurant, es decideix separar del mur de contenció el nucli 
de cuines i serveis per a evitar la seva contaminació, generant 
així un diàleg molt més interessant entre les peces que permetrà 
un fluxe dinàmic de circulacions. 
A més, la ubicació d’aquest nucli també respon al fet que, just 
a sota, és per on passa la galeria d’instal•lacions existent i, per 
tant, es redueix al mínim la distribució de les mateixes sobre 
rasant.
Per permetre que els visitants puguin gaudir tant de l’espai 
generat com dels productes generats a escasos metres, 
s’habilita una zona de restaurant-cafeteria desde les carboneres 
fins el salt d’aigua, situats ambdós punts en línia recta. Aquesta 
part de l’edifici és la que marca la composició del conjunt, ja 
que és a través de les voltes interiors de les carboneres des 
d’on s’extrueixen les mateixes proporcions de volta però amb 
estructures lleugeres formades per hivernacles d’estructura 
metàl•lica  (seguint el mateix discurs utilitzat en tot el projecte 
basat en la utilització d’estructures lleugeres amb sistemes 
climàtics passius) i variacions en els seus revestiments segons 
les necessitats, ja que la opacitat del tancament anirà desde la 
seva absència, com en el cas de la terrassa situada just sobre 
el salt d’aigua, fins l’utilització de formigó armat per cobrir 
les voltes on es situaràn les instal•lacions sobre les cuines. 
Dins de les carboneres apareixerà una de les sales de restaurant 
amb unes condicions lumíniques i atmosfèriques més íntimes, 
ja que l’única intervenció que es farà al seu interior serà el 
sanejament tant de la pavimentació actual com de la part inferior 
dels murs i la cobertura de les obertures superiors amb lluernaris 
per a evitar el pas de l’aigua a l’interior de l’espai.
Un cop determinada l’extrusió de la volta que comunica les 
carboneres amb el salt d’aigua, es repeteix la mateixa composició 
horitzontalment fins arribar al punt on apareix la construcció 
semienterrada mencionada a l’inici, variant la longitud de les 
franges per dinamitzar els recorreguts tan interiors com exteriors 
i modificant el tancament de cada volta segons el seu ús interior. 
A més, per tal d’aportar una mínima protecció vers la radiació 
solar i les pluges es decideix cobrir els espais exteriors que 
formen part del recorregut de l’edifici amb la mateixa pèrgola 
explicada als punts d’accés al projecte de tal manera que, 
compositivament, es diferenciï de la resta de l’edifici i, a la 
vegada, es pugui llegir tota la intervenció com a una sola.Segona proposta. Proves volumètriques

28.03.2022
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A més, per tal d’aportar una mínima protecció vers la radiació 
solar i les pluges es decideix cobrir els espais exteriors que 
formen part del recorregut de l’edifici amb la mateixa pèrgola 
explicada als punts d’accés al projecte de tal manera que, 
compositivament, es diferenciï de la resta de l’edifici i, a 
la vegada, es pugui llegir tota la intervenció com a una sola. 
Per últim, es basa la intervenció a l’edifici semienterrat utilitzat 
antigament com a magatzem en el manteniment de l’actual 
envolvent, aportant-li únicament un sistema d’aïllament interior 
per tal de complir els requisits que demana un espai per a 
l’emmagatzematge i tria d’aliments i la substracció de la coberta 
actual per col•locar-hi una coberta semicircular lleugera amb 
la mateixa morfologia que la de la resta de la intervenció. 
La intervenció acaba resultant en la definició d’un únic element 
constructiu basat en l’espai més simbòlic de la zona i la seva 
repetició de forma totalment integrada en l’entorn natural gràcies 
tant al moviment de les peces de l’edifici com a la tipologia 
lleugera de l’envolvent. La solució final de la intervenció uneix 
horitzontalment el punt més alt de la parcel•la, com ho és la 
xemeneia, amb el més profund de tots, el salt d’aigua, generant 
així diversos ambients, desde la sala més silenciosa ubicada a 
l’interior de les carboneres fins l’extrem oposat, on es situa la 
terrassa que permetrà als usuaris gaudir de la cafeteria mentre 
senten el soroll d’ambient produït per la caiguda de l’aigua. 

[Academic use only] [Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] [Academic use only] 

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]

01_Nucli rígid. Construcció humida. 
Cuines.
02_Nucli rigid. Construcció humida. 
banys i vestuaris treballadors.
03_Espai semi-interior. Bar.
04_Rebedor. Intersecció entre l’edifici i 
la pèrgola.
05_Carboneres rehabilitades. Restau-
rant.

06_Pèrgola. Element de transició entre 
edificis.
07_Punt interior de transició. Zona de 
rebuda dels productes generats als horts.
08_Punt de tria i descart de productes
09_Zona controlada climàticament. Em-
magatzematge d’aliments i altres.
10_Zona exterior coberta. Salt d’aigua i 
natura.

[Academic use only] 

Diagrames explicatius proposta.

Diagrames organitzatius proposta.
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Planta proposta



192 193

[Exclusivamente para uso académico] 

Secció proposta
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Secció proposta
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Secció proposta
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[Academic use only] 

[Academic use only] 

[Academic use only] 

Llegenda de detals constructius

Sistema de drenatge
01_Part inferior de la rasa. Terra 
compactada.
02_Tub de PVC de recollida d’aigua 
drenada.
03_Rasa de drenatge amb grava 
procedent d’enderrocs. 
Granulometria 18-30mm.
Estructura paviment
04_Microciment acabat perla, [e = 5mm].
05_Llosa de formigó armat [e = 100mm]. 
06_Triturat de grava [e=100mm].
07_Terreny natural.
08_Dau de formigó armat [e = 40cm].

Voltes pesades
14_Maó manual de tova àrab [370 x 180 
x 40mm].
15_Dau corregut de formigó armat [e = 
400mm].
16_Armat d’acer corrugat [Ø = 8mm].
17_Canal de recollida d’aigua d’acer 
galvanitzat [e = 4mm].
18_Tela tipus HDPE d’alta calitat color 
blanc. Reducció del 95% del 
rajos UV
19_Borra insuflada [e=100mm].
20_Sostre suspès de pladur. 

Sistema d’ombreig
09_Tela tipus HDPE d’alta calitat color 
blanc. Reducció del 95% del 
rajos UV.

Voltes lleugeres
10_Estructura principal. Muntants 
verticals i volta. Perfil d’acer galvanitzat
de 50 x 50mm.
11_Plaques de policarbonatondulat d’alta 
transmissió lumínica (85%). [1,5 Kg/m2]. 
Alta resistència a impactes i rajos UV. 
12_ Muntants hortizontals. Base 
d’anclatge del policarbonat. Perfil d’acer 
galvanitzat de 50 x 50mm.
13_Cable d’acer [Ø = 8mm].

Carboneres
21_Acabat de formigó imprès antilliscant.
22_Solera de formigó  [e=150 mm].
23_Maó manual de tova àrab [210 x 120 
x 40mm].

Recollida aigua de pluja
24_Silicona per al segellat d’estanqueitat 
d’alta mobilitat [50%] i alta resistència a 
temperatures i radiació solar.
25_Element de transició entre la recollida 
d’aigua horitzontal i l’evacuació vertical. 
Acer galvanitzat [e = 4mm].
26_Element estructuaral principal 
horitzontal. Biga d’acer galvanitzat tipus 
“O“ [e=12 mm] soldat sota perfil pla d’acer 
galvanitzat [e=20 mm].

Detalls constructius proposta

Detalls constructius proposta
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Espai de treball per a la gestió de l’horta professional

El segon espai més singular de la zona configura per sí mateix 
una de les intervencions arquitectòniques més significatives 
degut a les seves dimensions actuals. Es tracta d’un edifici de 
60x11,8 metres amb una alçada de 6 metres construït al voltant 
del 1968 i utilitzat com a dipòsit d’aigua durant el funcionament 
de la fàbrica, amb una capacitat de 3.000.000 litres.
Tot i així, durant les visites al lloc aquest monolit passa gairebé 
desapercebut degut, per una banda, a la quantitat de vegetació 
que hi ha crescut al seu voltant , i per d’altra banda a l’acumulació 
de terra produïda pels enderrocs, la qual provoca que l’edifici 
quedi semi enterrat en la seva façana nord, amb una diferència 
de cota de  tres metres entre les façanes nord i sud. 
Després de varis intents per descobrir l’interior de l’edifici, resulta 
impossible degut a la seva hermeticitat derivada del seu antic 
ús, únicament es detecten els fragments d’una escala lleugera 
metàl·lica que servia per pujar a la coberta on, a través de vistes 
aèrees es detecta un accés de 80x80 en una de les cantonades 
de la coberta. Tot i així, aquesta obertura no és accessible per 
cap de les bandes de l’edifici en l’actualitat i, a més, es troba 
segellada. Per aquesta raó, i per tal de dur a terme una proposta 
d’intervenció en aquest edifici, es recorre a l’arxiu municipal per 
a intentar trobar les mides del mateix, d’on no s’extreu gaire 
informació detallada a part de la capacitat del mateix.
A través de la cartografia facilitada per l’ajuntament, el visor 
google earth, una primera revisió de les fotografies realitzades 
in situ i alguns coneixements estructurals, es determina que 
per tal de suportar la quantitat d’aigua que era capaç d’albergar 
al seu interior i amb unes mides generals de 60 x 10 metres, 
l’edifici s’ha de composar estructuralment per un mur perimetral 
de formigó armat in situ de 50cm de gruix adhosat al mur de 
contenció de les mateixes característiques que separa l’interior 
de l’edifici del talús, una fila de pilars de 50x50 cm i una coberta 
de formigó armat in situ.
Finalment el mur de contenció mencionat anteriorment genera al 
seu extrem sud un retranqueig cap a l’interior del talús que feia 
encabir anteriorment una edificació de dues plantes i coberta 
a dues aigües despareguda a l’actualitat. D’aquesta edificació 
només són visibles les restes pertanyents al mateix mur de 
contenció, com ho son les marques de bigues que anaven 
anclades al mur, les pilastres o l’acabat interior de l’antiga 
edificació.

[Exclusivamente para uso académico] 

Amb aquestes primeres dimensions es comença a plantejar 
una primera proposta temptejant les possibilitats d’un edifici que 
era, aparentment, totalment diàfan al seu interior. Les intencions 
dels primers esbossos anaven encarats cap a una distribució 
relativament dinàmica que trenqués la monòtonia d’un espai 
interior tan estret i allargat. 
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Esbossos del procés en planta

A l’interior de l’edifici, es comença a plantejar una distribució 
relacionada amb l’aprofitament d’aquest espai com a centre 
d’oficines, exposicions o sala d’actes enfocat al món de 
l’agricultura. La primera intuïció respecte l’interior del volum, 
més enllà dels plans desortogonalitzats, és la de donar un 
únic accés a l’edifici, fent que el camí exterior passi per davant 
d’una forma totalment clàssica, on existeix un límit entre l’espai 
exterior i l’interior. Tot i així, apareix una primera idea de trencar 
el volum en dues parts generant una petita plaça de rebuda. El 
primer volum consta d’un espai a doble alçada on es projecta 
una sala d’actes amb els serveis corresponents i el segon volum 
alberga els espais de reunió i oficines repartits en dos nivells, 
ja que l’alçada de l’edifici existent permet l’addició d’un segon 
pis. Aquest mateix volum consta d’un espai de recepció i nucli 
vertical de comunicació adherit per tal de tenir un fàcil control 
de les entrades i sortides dels usuaris. A més, per tal d’aportar 
llum natural a l’interior de l’edifici, donat que l’única façana amb 
relació a l’exterior s’ocupa amb espais de treball, es projecta un 
pati interior que articula i il·lumina la resta de l’edifici.
Per últim, el tractament de façana de la primera proposta es 
basa en el trencament del mur de forma irrregular generant unes 
franjes verticals amb un enfonsament d’uns 15 centímetres en 
façana que es converteixen en 50 quan es troben l’obertura. 
Aquest sistema de trencament del mur té l’objectiu de donar 
cert ordre a l’edifici i mostrar desde l’exterior l’actitud de la 
intervenció: la perforació de l’edifici existent de manera primitiva 
per albergar a l’interior un nou ús amb una atmòsfera del tot 
diferent. A la porta d’accés, el trencament és de la totalitat del 
gruix i de dalt avall generant una obertura de pas.

Versió 1. Planta
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Fotomuntatge estat actual
20.02.2022

Fotomuntatge versió 1
21.02.2022

La segona prova de la intervenció segueix el mateix esquema 
que l’anterior però ja tracta el programa amb una mica més 
de detall i es testeja un segon nivell d’obertures en façana, ja 
que les dimensions de les obertures de la primera versió es 
consideren totalment fora d’escala. És també en aquesta versió 
on es comença a testejar l’atmòsfera interior de l’espai a través 
d’una imatge interior del hall d’entrada a l’espai de treball.

Versió 2. Planta i alçat

Fotomuntatge versió 2
24.02.2022
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Fotomuntatge versió 2
25.02.2022

És a partir d’aquest punt on comença a arrencar el projecte 
mitjançant el qüestionament de la relació entre l’edifici i el seu 
entorn. Fins ara, les versions proposades generaven un límit 
espaial entre l’interior i l’exterior de l’edifici, generant així una 
relació de rebuig amb la vegetació i el paisatge de l’entorn. 
D’altra banda, la tipologia d’obertura dels murs es considera 
amb bona intenció però no el suficientment fidel amb el concepte 
brutalista que porta al darrera. 
A partir de vàries correccions i testejos a mà, s’arriba a la conclusió 
que l’edifici ha de tenir una relació més ambigua amb l’entorn, 
fent d’alguna manera que ambdós factors s’uneixin en proposta. 
De la mateixa manera s’intenta projectar una circulació interior 
menys clàssica, ja que fins ara aquesta venia determinada per 
un esquema massa ortodox a través d’una plaça exteiror, un hall 
de rebuda amb nucli vertical i un passadís adhosat a un pati 
interior que deriva als diferents espais de treball. 
Així doncs, es pren la primera decisió vertebradora de la 
proposta, fent que el camí exterior creui l’edifici de dalt avall, 
fent-lo formar part del recorregut general del projecte. Amb 
aquesta decisió es generava una qüestió important relacionada 
amb el mur de contenció: fins ara l’edifici s’havia tancat al voltant 
d’aquest per tal de mantenir les capacitats tèrmiques que aquest 
aporta a l’espai interior, fent de la proposta una intervenció 
sostenible en quant a despeses en producció energia artificial. 
Amb la introducció d’un recorregut (semi) exterior, s’ha de decidir 
si el programa de l’edifici es manté adherit al mur, fent que el 
camí passi adjacent a la façana exterior, la qual generaria certa 
ombra a les úniques obertures dels espais; o si pel contrari, el 
camí passa resseguint el mur de contenció. 
Davant aquest dubte, prevalen les qualitats lumíniques dels 
espais interirors i es decideix repartir les sales de treball al llarg 
del mur exterior de l’edifici, tenint en compte també que aquest 
és d’un gruix considerable. Tot i tenir molta més superfície 
de façana, la tercera proposta posa en valor i fa entrar en joc 
l’entorn proper de l’espai de projecte a través d’un carrer interior.
En quant al tractament de façana, es proposa una composició 
d’obertures irregulars i aleatòries per aportar contrast a la 
composició ortogonal del monolit original.
Per tal de donar un pas més en els testejos volumètrics de la 
proposta, es decideix aixecar en maqueta aquesta última versió 
per  comprovar tant les dimensions del recorregut interior com 
les relacions entre les peces programàtiques de l’edifici.
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[Exclusivamente para uso académico] 
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Versió 3. Planta baixa, planta primera i alçat

Fotomuntatges versió 3
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Tercera proposta. Maqueta
21.03.2022

Tercera proposta. Maqueta
23.03.2022
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Tercera proposta. Maqueta
26.03.2022
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Tercera proposta. Maqueta
26.03.2022
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Tercera proposta. Maqueta
26.03.2022
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Més que per prendre decisions sobre l’objecte arquitectònic en 
sí, independentment que sigui una bona proposta o no, l’elabo-
ració en maqueta tant d’aquest edifici com el de cuines i res-
taurant, explicat a l’apartat anterior, serveix en aquest moment 
del projecte per veure que, més enllà de l’estètica de cada edi-
fici per separat, el conjunt no forma part d’un mateix discurs, ja 
que cada intervenció resol les problemàtiques de l’entorn proper 
però deixa de banda el discurs global de projecte, i això es deu, 
en part, a que en aquesta fase projectual encara no existeix un 
relat com a tal en quant a la intervenció arquitectònica. 
En aquest moment és quan es duu a terme un replantejament de 
les propostes arquitectòniques, tant de l’edifici del dipòsit com el 
de les carboneres, per tal de donar-li un sentit a les intervencions 
i sumar-les a les dels hivernacles, els horts o els accessos. 
Tot i que a l’apartat d’hivernacles (veure pàgina 124) ja s’ha es-
mentat el detontant del concepte arquitectònic, es farà un breu 
esment al mateix en aquest fragment de la memòria, ja que 
aquest varia lleugerament quan es troba arquitectures que no 
albergaràn plantes al seu interior. 
Si bé és cert que l’ús dels hivernacles ha estat històricament arre-
lat a la conservació d’espècies vegetals, l’aprofitament d’aquest 
recurs arquitectònic està sent adaptat desde fa anys per a l’ús 
quotidià dels éssers humans. La capacitat de mantenir una tem-
peratura elevada durant l’estiu gràcies a l’efecte hivernacle i el 
creixement de la tecnologia juntament amb les estratègies arqui-
tectòniques que permeten una ventilació adecuada a l’estiu, fa 
que la construcció de galeries, petits hivernacles independents 
o grans construccions lleugeres que actuen com a segona pell 
d’un edifici cada cop vagi en augment. Els màxims representants 
d’aquest recurs tecnològic, segons el punt de vista dels presents 
autors, és l’estudi d’arquitectura francès Lacaton i Vassal, els 
quals fa anys que assajen l’ús de l’hivernacle per a l’habitatge. A 
la Maison Latapie, construïda el 1993 a Floriac, adossen un es-
pai tancat amb policarbonat transparent, formant un hivernacle 
que intermèdia entre la casa de fusta i el jardí del darrere, amb 
el gruix suficient per ser habitat; un espai tancat a lhivern i obert 
a lestiu. La incorporació de l’hivernacle encara és més literal a la 
casa que construeixen a Coutras l’any 2000, formada per dues 
naus d’hivernacle, amb estructura metàl·lica tubular, sostres de 
volta i obertures superiors automatitzades. Dins d’un dels dos 
hivernacles convencionals, s’inscriu l’habitatge, construït amb 
panells de contraxapat de pi, mentre que l’altre queda buit, re-
sultat un espai ambigu, que recull les activitats que no hi caben.

Aquestes provatures individuals es consoliden com a edifici 
plurifamiliar a la Cité manifeste, construïda el 2005 a Mulhouse. 
Tres naus d’hivernacle, construïdes en acer galvanitzat i 
policarbonat transparent, s’aixequen sobre una planta de 
formigó, i tenen catorze habitatges socials, rics en la seva 
diversitat tipològica, encara que en general es disposen en 
dúplex transversals a la direcció dels hivernacles.
Tot i així, aqui a Catalunya, l’estudi d’H Arquitectes és el que més 
ha apregut a l’hora de consultar les estratègies climàtiques en 
quant als hivernacles, sent el màxim representant el seu edifici 
d’investigació ICTA-ICP a l’Universitat Autònoma de Barcelona. 
La pell de l’edifici compta amb els sistemes industrialitzats propis 
dels hivernacles agrícoles que regulen la captació solar i la 
ventilació. Aquesta membrana transparent recobreix l’estructura 
de formigó i les caixes de fusta que tanquen els laboratoris i 
les oficines, per generar un espai intersticial a la façana ia la 
coberta, el comportament del qual està monitoritzat a través 
d’un sistema informàtic que processa les dades per optimitzar el 
confort i el consum denergia. La forma de l’hivernacle és menys 
evident en aquest projecte, excepte a la coberta, formada per 
una sèrie de cobertes a dues aigües concatenades, sota la qual 
fins i tot es cultiven plantes.

Tot i nomes haver exposat alguns exemples d’aplicació d’aquest 
recurs arquitectònic, la varietat és realment alta i demostra que, 
més enllà del cultiu de plantes, l’ús de l’hivernacle va arribar fa 
segles per perdurar en el temps algun centenar d’anys més.
Així doncs, es genera el discurs de projecte amb l’hivernacle i les 
seves capacitats climàtiques com a punt neuràlgic, ja que també 
van arrelades a la inicial voluntat d’actuació amb estructures 
lleugeres al projecte. 
La intervenció als espais de producció, als accesos i a les 
carboneres ja ha estat explicada als apartats anteriors, però en 
aquest es mostrarà com s’adapta aquesta estratègia constructiva 
a unes preexistències tan determinants.
Tot i així, a part del qüestionament de l’estratègia constructiva, 
es replanteja el programa interior de l’edifici, ja que un cop es 
repassen totes les versions realitzades fins al moment, s’arriba 
a la conclusió que totes poden arribar a ser possible dins d’un 
edifici amb una base tan diàfana. Tot i així, totes aquestes 
variacions tenen un element comú: la necessitat de serveis i llum 
natural per dur-se a terme, ja que un cop complerts aquests dos 
requisits, qualsevol ús pot ser introduït en aquest espai. 
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Edifici plurifamiliar a la Cité manifeste
Lacaton & Vassal

Intervenció a la FRAC Dunkerque
Lacaton & Vassal

Centre d’investigació ICTA-ICP 1102
H arquitectes i DATAAE

Centre d’investigació ICTA-ICP 1102
H arquitectes i DATAAE
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És per aquesta raó que,  amb la voluntat de fer habitable un edi-
fici utilitzat antigament com a dipòsit d’aigua, es decideix basar 
la intervenció en la permeabilització de l’edifici per tal d’aportar-li 
les qualitats que actualment li manquen, com ho són el confort 
lumínic o l’higiènic, ja que el comfort tèrmic l’aporten els murs 
perimetrals i el mur de contenció, del qual se n’aprofita la inèrcia 
tèrmica produïda gràcies al seu contacte amb el talús.
Tornant al programa de l’edifici, considerant l’arquitectura 
com a permanent més enllà de l’ús que hi albergui al seu in-
terior, i tot i que pel correcte desenvolupament del projecte a 
gran escala sigui convenient que l’edifici s’utilitzi com a es-
pai d’oficines i gestió de l’horta professional, és probable que 
en el futur aquest ús canviï. És per aquesta raó que la inter-
venció, finalment, es centra en aportar les condicions míni-
mes per a que qualsevol ús pugui tenir lloc en aquest espai.  
Per fer-ho es situa una pastilla a cada extrem de l’edifici amb 
serveis, sales d’instal•lacions i nuclis de comunicació verticals. 
Entre els blocs s’hi ubica una franja que ressegueix el mur de 
contenció i conté les pròpies instal•lacions, les quals es distri-
bueixen perpendicularment segons l’ús que pugui tenir l’edifici. 
Una pasarel•la a mitja alçada també adhosada al mur permet 
tant la comunicació física entre blocs com l’ocupació d’un segon 
nivell en el cas que fos necessari, mitjançant l’allargament de les 
bigues de fusta sota la passarel·la i el seu recolzament als pilars 
centrals existents.  A més, a la passarel·la se li dona una ampla-
da  suficient com perquè, en el cas que no s’hi afegeixi un segon 
nivell, pugui servir tant com a espai de treball com a espai de pas. 
Tenint en compte que la façana oposada al mur de contenció 
actualment es troba invaïda per la vegetació i aquesta es con-
sidera que no ha arribat encara al seu clímax vital, es decideix 
perforar irregularment el monolit únicament pels extrems laterals 
d’aquesta façana, obrint un doble accés que integra l’edifici en el 
recorregut natural del camí envoltat de vegetació i el fa pertányer 
al recorregut general de l’àrea de projecte, tal i com s’expres-
sava en versions anteriors. El fet de mantenir la vegetació tal i 
com es troba en l’actualitat és un gest que es manté al llarg de 
tot el projecte però s’havia perdut a les intervencions prèvies en 
aquest edifici. 
L’accés amb morfologia irregular es cobreix amb una porta co-
rredissa per l’exterior d’acer. 
Finalment, i per introduïr l’hivernacle a la intervenció de for-
ma natural i per fer entrar en joc la llum dins l’espai, s’intervé 
a la coberta eliminant algunes de les lloses que actualment 

recolzen sobre les bigues i substituïnt-les per cobertes de volta 
lleugeres i translúcides. D’aquesta manera s’assoleixen els tres 
objectius principals de la intervenció pel que fa a la llum natural: 
respectar la condició actual de la façana sud deixant que la 
vegetació hi creixi, aportar un aspecte lleuger a la invervenció i 
donar-li identitat a l’edifici desde l’exterior.
A l’hora de representar l’espai interior entre els extrems de 
l’edifici, donat que s’ha de poder llegir com a un ús temporal 
però, a l’hora, adecuat per l’espai actual, es decideix representar 
un espai lliure amb zones de treball repartides aleatoriament, 
entenent que en una primera fase de la intervenció, els usuaris 
que utilitzaràn l’edifici seràn els mateixos que treballaràn a 
les parcel·les agràries del costat i, per tant, és difícil que es 
puguin costejar gaires intervencions per aïllar-se acústica o 
visualment de la resta. A més, aquest gest ajuda a traslladar 
l’atmòsfera actual de l’horta de la llera del riu a l’interior de 
l’edifici: varietat , dinamisme atmosfèric i activitat constant. 

[Exclusivamente para uso académico] 
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Estat actual
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Planta baixa proposta
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Planta primera proposta
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Flexibilitat de la proposta en el temps Diagrames de clima
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Estiu

Hivern
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Secció estat actual

Secció proposta
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Secció proposta
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Detalls constructius proposta
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[Exclusivamente para uso académico] 

Llegenda de detalls constructius
Elements existents
01_Triturat de grava [e=200mm].
02_Base de formigó pobre [e=100mm].
03_Làmina impermeable.
04_Sabata correguda de formigó armat in situ.
05_Xamfrà sanitari.
06_Mur perimetral [e=50cm].
07_Biga de formigó armat in situ [60x90 cm].
08_Llosa de formigó armat in situ [e=30cm] entre bigues amb junta de 
treball entre elles.
09_ Pilars centrals de formigó armat in situ [60x60 cm] crugia de 4 x 5,70 
m.
Drenatge mur de contenció
10_Rasa de drenatge amb grava procedent d’enderrocs. 
Granulometria 18-30mm.
11_Tub de PVC de recollida d’aigua drenada [Ø = 110mm] 
[Rigidesa ≥ 4 kN/m2].
12_Part inferior de la rasa. Terra compactada.
13_Làmina impermeable. 
Passarel·la interior
14_Fixació biga de fusta a mur existent de formigó armat: Rebaix del 
mur per al correcte recolzament de la biga sobre element de neoprè. 
Unió mecànica mitjançant pletines d’acer.
15_Recolzament bigues de fusta. Pletina en L fixada mecànicament al 
pilar existent. Reforç triangulat soldat.
16_Doble panell OSB [250 x 125 x 1,5 cm].
17_Biga de fusta laminada de pinus silvestris [150 x 100 mm]. 
18_Reixa metàl·lica per al transport d’instal·lació elèctrica i 
telecomunicacions fixada mecànicament.
19_Conductes de ventilació d’acer galvanitzat fixats mecànicament.
20_Barana de ferro soldat amb acabat de pintura al forn. 
21_Subjecció secundària de la passarel·la. Tensor subjectat a la biga 
existent de formigó armat i a la biga de fusta de la passarel·la.
Sistema d’ombreig
24_ Rail d’acer inoxidable subjectat mecànicament a la pat superior de 
la biga existent.
25_Perfils circulars d’acer inoxidable amb lliure desplaçament al llarg del 
rail. Moviment dels perfils accionat mecànicament per una varilla. 
26_Tela tipus HDPE d’alta qualitat color blanc. Reducció del 95% del 
rajos UV.

Coberta
27_Canal de recollida d’aigua d’acer galvanitzat [e = 4mm].
28_Estructura principal. Muntants verticals i volta. Perfil d’acer galvanitzat
de 50 x 50mm.
29_Plaques de policarbonatondulat d’alta transmissió lumínica (85%). 
[1,5 Kg/m2]. Alta resistència a impactes i rajos UV.

Detalls constructius proposta
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30_Sistema d’obertura integrada a l’estructura de coberta. Perfil d’acer 
galvanitzat i placa de policarbonat ondulada. Obertura accionada desde 
coberta.
31_Plaques solars fotovoltàiques amb dimensions de 100 x 170 cm.
32_Línia de vida per al manteniment de coberta.

Escala
33_Escala metàl·lica hel·licoïdal autoportant, acabat ratllat tacat de 
fàbrica, sense lacar.
34_Fixació de escala a la passarel·la. Pletina d’acer galvanitzat fixada 
mecànicament a la biga.

Portes d’entrada
35_Pletina d’acer galvanitzat fixada mecànicament al mur de formigó 
armat existent.
36_Perfil d’acer galvanitzat fixat mitjançant soldadura a la pletina.
37_Rodes de plàstic fixades mecànicament al perfil d’acer galvanitzat.
38_Estructura de la porta. Perfileria tubular [ 70x70 mm] d’acer galvanitzat.
39_Panells d’acer amb acabat ratllat i tacat de fàbrica soldats entre ells 
[1500x1500 mm].
40_Rodes metàl·liques fixades mecànicament al perfil inferior de 
l’estructura de la porta.
41_Perfil d’acer galvanitzat amb ranura per al moviment de les rodes 
sobre banda de neoprè.
42_Morter autonivellant.

Imatge exterior estat actual

Imatge exterior proposta
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Maqueta.
Escala 1:30
18.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Maqueta. 
Escala 1:30
19.06.2022
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Un cop explicades totes les intervencions puntuals al llarg de la 
parcel·la,és necessari exposar la xarxa que les uneix i manté la 
intervenció sencera en harmonia amb el present i el passat del 
lloc de projecte.
Per tal que tots els àmbits de la zona funcionin de manera efi-
cient és vital que aquests estiguin ben comunicats mitjançant 
una xarxa de camins que escapi de la monotonia, aconseguint 
que tant l’usuari diari del lloc com el visitant esporàdic, conservin 
la intenció de desplaçar-se per la zona a peu o en vehicle no-mo-
toritzat, ja que es creu que aquesta és l’únic camí per al màxim 
gaudi d’un espai natural d’aquestes característiques.
Així doncs, es projecta una trama de vies tant passejables com 
ciclables a l’hora que es va determinant cada una de les zones 
explicades anteriorment. 
De forma natural, de la mateixa manera que ho fan les cons-
truccions del projecte, els camins s’adapten a l’antiga morfologia 
de la fàbrica, ja que és l’espai lliure entre fonaments i lloses el 
que permet el tractament dels carrers. Principalment el projecte 
està format per dues vies amb una amplada de 5 i 8 metres, la 
primera es situa a la mateixa franja horitzontal on antigament s’hi 
ubicava una de les principals avingues del complex seguint la 
direcció de l’accés oest des del camí. Allà, el carrer principal es 
bifurca perpendicularment per comunicar-se amb els horts ama-
teurs, els hivernacles, la zona central del projecte i la segona via 
principal del mateix, la qual va desde l’accés oest, just abans del 
centre de jardineria, fins l’accés nord al davant de l’espai d’apar-
cament. Aquest carrer, tot i ser lleugerament més estret que 
l’anterior, permetrà a l’usuari identificar la via ràpida per la qual 
moure’s per la zona i, a més, accedir a l’espai de treball de l’antic 
dipòsit o a l’horta professional en el cas que hi sigui treballador.
Per últim, la tercera via que, tot i no ser principal, n’és articu-
ladora del masterplan, es troba a la part inferior de la parcel·la 
on comença la rampa d’accés habilitada per salvar el desnivell 
existent entre la cota del riu i la cota projecte. Des d’allà, passant 
per la plaça pública i entre les dues peces de producció agrícola, 
la via es troba amb el carrer principal horitzontal.
Més enllà de la determinació de l’organització viària del projec-
te, es creu convenient establir quins seran els recorreguts que 
utilitzaràn les diferents tipologies de vehicle que puguin accedir 
a la zona.
Els vehicles motoritzats, per regla general i tal i com s’ha co-
mentat al llarg de la memòria, es mantindràn al perímetre del 
projecte resseguint el camí existent, això sí, ampliat després de 

[Exclusivamente para uso académico] 

Masterplan
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Xarxa de camins per a vianants i vehicles no motoritzats

[Exclusivamente para uso académico] 

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 
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Recorregut vehicles motoritzats Recorregut vehicles emergències

Recorregut autobusos Recorregut tractors

la reubicació del parcel·lari agrícola que l’obstaculitzava. A més, 
amb l’habilitació dels espais d’aparcament, s’aconsegueix que la 
gran majoria d’aquests vehicles no surtin de la part superior de 
la aprcel·la, millorant així la qualitat ambiental de la llera del riu.
Tot i així, si que hi ha una tipologia de vehicles a la que se li 
ha de permetre l’accés, com són els vehicles d’emergències. 
Aquests disposaràn d’una via amb l’amplada adecuada segons 
normativa i sense obstacles per accedir a totes les zones del 
projecte.
Per últim, el vehicle que serà més present a la zona, el tractor, es 
desplaçara pels voltants de les parcel·les agrícoles, les quals es 
projecten amb les amplades adecuades per a que aquest pugui 
maniobrar per la zona.
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Sota la xarxa de camins en superfície s’hi ubicarà un dels ele-
ments més importants del projecte: les instal·lacions. Si bé el 
principal objectiu del projecte és mantenir la vegetació existent 
per aconseguir una simbiosi eficient entre l’espai natural i la re-
activació de la zona, aquest no seria possible si es deixés el pro-
jecte d’instal·lacions sense definir, ja que s’acabaria per enderro-
car la principal aposta del projecte excavant allà on convingués.
És per aquesta raó que la importància de projectar un bon sis-
tema d’instal·lacions sota terra és de vital importància si es vol 
afectar el mínim subsòl possible. Això només és possible si es 
tenen en compte les preexistències soterrades que s’han co-
mentat durant la introducció a la present memòria. La presència 
de fonaments, galeries i canalitzacions fan que la distribució de 
les instal·lacions sigui un altre dels jocs d’encaix de la proposta.
Així doncs, el primer pas per a determinar quni és l’espai més 
adient per fer passar la xarxa d’instal·lacions del projecte és 
l’aixecament de totes les galeries que, segons els plànols i les 
evidències in situ, segueixen sota terra. És evident que les gale-
ries mencionades necessitaràn una gran rehabilització per com-
plir normatives d’accessibilitat i higiène, però es considera que 
la despesa sempre serà menor comparada amb la de construir 
una xarxa desde zero.
Degut a la inexistència d’un plànol d’instal·lacions com a tal entre 
els localitzats a l’arxiu municipal de Castellar del Vallès, es deci-
deix juntar aquells on apareixen fragments de les canalitzacions 
per aconseguir el mapa general de les mateixes i dibuixar-lo so-
bre el de fonaments, també dibuixat amb la mateixa estratègia.
Un cop posat sobre la taula el circuit d’instal·lacions de l’antiga 
fàbrica, es veu que, en realitat, la xarxa del projecte ja està feta 
degut a que la majoria de construccions del mateix corresponen 
a la ubicació de les de l’antiga fàbrica i, per tant, també coinci-
deixen amb els accessos a les galeries. 
Tot i les bones intuïcions, es decideix sobreposar la xarxa di-
buixada de l’antiga fàbrica sobre el masterplan del projecte per 
comprovar que, efectivament, excepte alguns trams amb inter-
venció d’obra nova, es podrà reutilitzar la infraestructura de la 
fàbrica per al transport de l’electricitat, l’aigua i les telecomunica-
cions del projecte. Tot i així, també es comprova que les galeries 
de l’antiga fàbrica tenen les dimensions adecuades per al pas de 
canalitzacions amb diàmetres relativament grans. 
No obstant, hi ha un factor important a tenir en compte en quant 
al reaprofitament de les instal·lacions de la fàbrica, sobretot amb 
la distribució del sanejament. 
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Canalitzacions subterrànies antiga fàbrica

Seccions galeria subterrània existent Secció sèquia monar
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Tal i com s’ha comentat a l’inici, al 2008 es va dur a temre 
l’enderroc de gairebé totes les construccions que quedaven 
sobre rasant i, entre elles, també hi havia la depuradora que 
la fàbrica utilitzava abans de tornar l’aigua al riu. El fet que 
actualment tota la xarxa de sanejament no disposi de sistema 
de depuració avui dia (de fet existeix l’EDAR just al costat de 
la parcel·la, però el fet d’haver de creuar el riu ja suposa un 
impediment de considerables dimensions) fa que s’hagi d’idear 
una alternativa per a poder tornar a tancar el cicle de l’aigua.
És per això que s’incorpora una gran zona de fitodepuració just 
sota la zona de producció agrícola amateur. Allà un sistema de 
tirple llagunatge amb flux superficial s’encarregarà de depurar 
de forma natural les aigues residuals del projecte abans de 
tornar-les al riu. El fet de disposar d’una extensa superfície per 
aquesta tipologia de depuració fa que aquesta resulti efectiva 
tenint en compte les dimensions del projecte. 
Les tècniques de depuració amb aiguamolls artificials es basen 
en la depuració de les aigües residuals mitjançant ecosistemes 
nascuts a partir de plantacions d’espècies de ribera (en concret 
helòfits) a zones saturades d’aigua. Aquests ecosistemes 
naturals tenen associats els bacteris responsables de la 
descomposició de la matèria orgànica utilitzats en els sistemes 
biològics de depuració tradicional. Així mateix, també es produeix 
l’eliminació d’algunes formes nitrogenades contaminants 
presents a l’aigua a partir de l’activitat d’alguns bacteris. Si s’ha 
realitzat un dimensionament adequat d’aquests sistemes, l’aigua 
sortint del procés es pot abocar al riu o reutilitzada com a aigua 
per a reg o neteja.

[Exclusivamente para uso académico] 
Esquema sanejamentEsquema funcionament fitodepuració per aiguamolls
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[Exclusivamente para uso académico] Esquema electricitat  i telecomunicacions edificacions

Tot i així, hi ha dos circuits que no es distribuiràn per les galeries 
subterrànies existents. Un d’ells és el de l’enllumenat públic, que 
anirà distribuït  a través d’una canalització molt propera a la cota 
0 realitzada durant el procés de construcció dels camins, i l’altra 
és la del reg dels horts, ja que aquesta anirà des dels dipòsits 
d’emmagatzematge d’aigua fins a les parcel·les per superfície o 
enterrats a poca distància del terra, seguint també la morfologia 
dels camins. 
Per últim, donat que el projecte consta d’unes cuines amb un 
rendiment considerable, es preveu una xarxa de gas fins a 
l’edifici juntament amb la xarxa de sanejament i electricitat.
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Esquema enllumenat públic Esquema xarxa gas

Esquema reg horts
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1m

1m
1m

1m3 = 1000 l
100000 cl

1000000 ml

0,1m3 = 100 l
10000 cl

100000 ml

0,1m

1m
1m

volum total a acumular 

16,29m

16, 29 m
16, 29 m

(100 l / m2) x 43217 m2 = 
4321700 l

4322 m3 = 
4321700 l

432170000 cl
4321700000 ml

3. Volum d’aigua a 
acumular
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2. Majors precipitacions a la ciutat de Castellar entre 2009 i 2020

[Exclusivamente para uso académico] 

projecció ortogonal = 
32.060 m2

√[(73,15x72,15) + (65,23 + 
65,23)] = 97,26 m2
97,26 / 72,15 = 1,34

1,34 x 32060 m2 = 43217 m2

65,23m

72,15m

1. superfície de càlcul

Per tal de protegir l’àrea de projecte front les escorrenties 
generades pel talús durant situacions climatològiques adverses 
i com a exercici per a l’optativa de la primera part del curs, es 
decideix generar una franja de basses a la part baixa del talús 
que siguin capaces d’absorbir tota aquella aigua que baixa a 
gran velocitat i filtrar-la cap al sòl, evitant així que malmeti 
qualsevol zona de l’espai de projecte. Tenint en compte que 
ja existeixen una sèrie de dipòsits repartits al llarg de la franja 
oest del projecte, es calcula quantes i de quina superfície serien 
necessàries les basses per cobrir les necessitats d’acumulació 
d’aigua. A més, tota l’aigua acumulada als dipòsits existents, 
serà aprofitada pel reg dels horts aprofitant la diferència de cota.
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bassa 1
volum: 983,25 m3
capacitat: 983.186,75 l

bassa 2
volum: 530,9 m3
capacitat: 530.920,84 l

bassa 3
volum: 530,9 m3
capacitat: 530.920,84 l

bassa 4
volum: 707,9 m3
capacitat: 707.894,46 l

bassa 5
volum: 1179,9 m3
capacitat:1.179.824,1 l

[Exclusivamente para uso académico] 

fórmula de Nadal

C = 0,25 x K1 x K2 x K3 = 0,25 x 2,60 x 
1,17 x 1,2 = 0,91

coeficient d’escorrentia amb un sòl argilós, un pendent 
superior al 30% i format per un bosc dens  

C = 0,91
4322 m3 de basses x 0,91 = 3933,02 m3 repartits en 5 basses

[Exclusivamente para uso académico] 

4. Coeficient d’escorrentia

mètode de Prevert
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[Exclusivamente para uso académico] 
Esquema de situació de les basses i els dipòsits

Per últim, i per tancar la redacció de la memòria del TFM, 
s’exposa una proposta de modificació del POUM actual que 
seria necessària per tal de desenvolupar el projecte anterior.
Tal i com s’ha comentat als apartats inicials de la memòria, 
l’actual proposta del POUM basa la intervenció en l’allargament 
de la Ronda Ponent travessant la parcel·la verticalment i 
dividint-la en dues parts, ubicant un espai reservat per a serveis 
terciaris i comercials a la banda dreta i una zona reservada per 
a equipaments a la part esquerra amb unes dimensions, si més 
no, qüestionables donades les condicions de l’estat actual de 
la parcel·la.  A més, aquest allargament de la ronda passaria 
per sobre de dues de les poques construccions existents 
en l’actualitat: l’antic dipòsit d’aigua i l’edificació utilitzada 
antigament com a magatzem, situada darrera les carboneres.
Més enllà de la simplicitat de la proposta, el que es posa en 
dubte és la relació d’aquesta amb les preexistències, ja que 
el fet de no tenir-les en compte podria derivar en un augment 
considerable del pressupost d’execució donat el treball prèvi 
d’enderrocs, desbrossaments i rehabilitacions necessàris per 
portar a terme el projecte, sense parlar de tota la vegetació que 
desapareixeria durant la preparació del terreny.
És per aquesta raó que, després d’haver elaborat una proposta 
alternativa més concienciada amb les preexistències del lloc, 
es porta a terme una proposta per canviar el planejament 
urbanístic que afecta aquesta zona (codi PMU-04) i una primera 
estratègia econòmica per establir, a grans trets, quina seria la 
xifra econòmica inicial necessària per part de l’Ajuntament per 
tal d’engegar el procés projectual.
La nova organització urbanística contempla, com s’ha anat 
esmentant fins ara, una franja sud i una franja lateral amb una 
qualificació de sòl rústic (codi 13) per tal de poder dur a terme 
la construcció de parcel·les agràries i les construccions que els 
donen servei i mantenir l’atmòsfera agrícola al llarg del camí 
adjacent, una reserva de sòl destinat a equipaments a la part 
central per a ubicar la zona d’hivernacles amb producció privada 
juntament amb una parcel·la d’equipaments terciaris encarada 
al centre de jardineria, un altre espai 8c amb serveis terciaris i 
comercials a l’espai de les carboneres per albergar les cuines i el 
restaurant, i la qualificació com a equipament de l’actual dipòsit 
d’aigua per permetre la seva rehabilitació com a espai de treball. 
Per últim, qualifiquen la cantonada nord de la parcel·la i l’accés 
oest de la mateixa també com a equipament per ubicar-hi els 
espais d’aparcament públics.
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[Exclusivamente para uso académico] Er_       Equipament

8c_Serveis terciaris i comercials singular

Vpu_  Parcs Urbans

Vpt_ Parcs de Transició

2p

2p

POUM ACTUAL 75.695 m2 RESERVES SÒL PÚBLIC

Viari     
Espais lliures  
Equipaments

SISTEMES PÚBLICS 
mínims

RESERVES SÒL PRIVAT
 
Activitats econòmiques 

SÒL PRIVAT màxim

10%
15%
20%

45%

Índex d’edificabilitat bruta total                             0,30 m2st/m2sl
(sobre sòl computable)  
Índex d’edificabilitat bruta principal                             0,20 m2st/m2sl
Índex d’edificabilitat bruta complementària              0,10 m2st/m2sl
Sostre edificable màxim (indicatiu)                                  22.709 m2st
Sostre edificable màxim principal (indicatiu)                 15.139 m2st
Sostre edificable màxim complementari (indicatiu)       7.570 m2st

55%

55%

[Exclusivamente para uso académico] 

(extret de l’ EDICTE de 21 d’octubre de 2019, sobre una resolució i un acord referents 
a la Modificació puntual I del POUM del municipi de Castellar del Vallès.)

Condicions de gestió i execució:

a) El Pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació 
que consideri més adients per una correcta i racional execució 
per fases del sector. El sistema d’actuació serà el de reparcel·la-
ció, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes 
en el,TRLU.

b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de 
sòl urbà no consolidat tenen els deures comuns establerts en 
els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del RLU, o aquells 
altres que els substitueixin. En concret, hauran de:
- Fer-se càrrec dels costos d’urbanització del sistema viari i del 
sistema d’espais lliures;
- Internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia 
de la nova demanda d’aigua derivada del seu desenvolupament;
- Internalitzar les despeses relatives al finançament de les noves 
infraestructures de sanejament o ampliacions de les ja existents 
(col·lectors en alta, estacions de bombament, tancs de retenció, 
fases de tractament de la depuradora i l’emissari terrestre)
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10 €/m2 
x

17923,42 m2
=

179.234 €
+ 

216,18 €/m2 x 12129,74 m2 
(cost viari, font: agència 

tributària de Catalunya) = 
2.801.441 €

 + 
115,38 €/m2 x 10722 m2 
(cost espais lliures, font: 

bedec, no inclou la col·locació 
d’espècies vegetals concretes)

=
4.038.545,36 €
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Er_ Equipament

8c_Serveis terciaris i comercials singular
Vpu_Parcs Urbans
Vpt_ Parcs de Transició

13_Rústic
T_Sistema de serveis tècnics i ambentals

2p

1p1p

[Exclusivamente para uso académico] [Exclusivamente para uso académico] 

1p

POUM PROPOSTA 78.158 m2 RESERVES SÒL PÚBLIC

Viari     
Espais lliures  
Equipaments (oficines, 
aparcament, producció 
energia)
SISTEMES PÚBLICS

RESERVES SÒL PRIVAT
 
Lleure (restaurant, 
hivernacles)
Agrícola (horts)                              
Serveis tècnics i 
ambientals
SÒL PRIVAT

15,5%
29,5%

  6%

51%

12,6%

23%
 13,4%

49%

54% privat 
(restaurant, hivernacles, serveis tècnics i 

ambientals)

46% públic
(horts)

Quin benefici obtenen els/les 
propietaris/es del terreny?
Quin podria ser el preu de 
compra del restaurant o 

hivernacles?

400-800 €/m2  
(nau industrial a la zona, font: habitaclia)

x  
9843,72 m2

= 
3.937.488 € - 7.874976€

Cost de construcció de la 
zona d’horta (+ treballs previs)

(1)
(2)

(1)

(2)

[ + construcció equipaments públics 
(oficines, aparcaments, producció 

energia) ]

Aportació econòmica 
aproximada necessària 
per part de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès per a 
l’inici de projecte
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L’espai lliure de la parcel·la es centra en preservar les zones de 
gran vegetació del lloc com a parcs de transició (Vpt) i destinar el 
perímetre d’aquestes com a parcs urbans (Vpu), ja que aquests 
espais necessitaràn d’un mínim manteniment per part dels tre-
balladors i treballadores del departament de parcs i jardins de 
l’ajuntament. 
Tota la zona comentada a l’apartat anterior destinada a la protec-
ció i gestió de l’aigua de la parcel·la, repartida tant a la franja est 
sota el talús com a l’espai destinat a la planta de fitodepuració, 
se li dóna una qualificació de Sistemes de serveis tècnics i am-
bientals (T) amb la intenció que una empresa privada s’encarre-
gui de la seva gestió.
Pel que fa a la proposta econòmica relacionada amb l’anterior 
proposta, s’entén que la complicitat del mateix demana una es-
tratègia força elaborada per tal de donar resposta i servei als 
diferents agents implicats però, sobretot, a la relació entre l’ajun-
tament i la comunitat hortelana de Castellar. Per a dur-la a terme 
es té en compte que, per una part, l’Ajuntament té la necessitat 
de solucionar la massificació de la llera del riu per part de les 
parcel·les agrícoles per tal de millorar les condicions paisatgísti-
ques de l’espai natural i, per altra banda, la comunitat hortelana 
necesita una base en la qual arrepenjar-se per seguir prosperant 
en un món cada cop més precari i, a l’hora, més important per al 
desenvolupament de la societat.
Amb aquestes dues postures clares, i tenint en compte que amb-
dues hauran de cedir per aconseguir un benefici mutu, es fa en-
trar en joc el tercer màxim exponent de la proposta econòmica, 
com ho és el propietari, o propietaris, de la parcel·la. Segons la 
normativa vigent aplicada al POUM actual, aquests han d’as-
sumir el cost de construcció dels sistemes públics del projecte, 
com són el viari i els espais lliures i, la resta, corresponent al sòl 
privat, quedarà en venta i els beneficis de la compra o lloguer 
aniràn destinats al mateix propietari. 
Tot i així, com és evident, abans d’habilitar una parcel·la per a 
la seva venta, és necessari haver definit la xarxa de viari i ins-
tal·lacions per dotar de serveis a la mateixa. Donat que actual-
ment el terreny es troba en desús, s’intueix que el propietari no 
disposa de la capacitat econòmica suficient com per costejar tot 
allò que se li demana. És per aquesta raó que es proposa que 
l’ajuntament, a canvi d’absorbir part del benefici del sòl privat, 
s’encarregui de la urbanització del terreny per poder iniciar el 
procés projectual. A més, com s’ha comentat anteriorment, s’en-
tén que per part de l’administració existeix la necessitat de portar 

endavant el projecte per tal de legalitzar i reubicar el parcel·lari 
agrícola actual. 
Un cop l’ajuntament aconsegueixi iniciar la construcció d’aquest 
percentatge de sòl privat i de la xarxa viària, el projecte ja co-
mençarà a obtenir beneficis i es podrà permetre encarar la resta 
de fases, facilitant així que el propietari pugui posar en venta les 
parcel·les corresponents.
Per tal d’aportar uns mínims valors numèrics a aquesta estratè-
gia i un cop establerts quins són els percentatges de sòl que co-
rresponen a cadascun dels usos del nou masterplan, es calcula 
quin seria el percentatge exacte de sòl privat que l’ajuntament 
adquiriria i, per contra, el propietari hauria de cedir. S’acorda 
doncs que, dins del 44% de sòl privat de la totalitat del projecte, 
un 54% vagi destinat al benefici de l’ajuntament (corresponent a 
la superfície total dels horts amateurs i professionals) i un 46% 
es mantingui amb un ús privat, el que resultaria en el benefici 
econòmic, per part del propietari del terreny, generat pel lloguer 
del restaurant i les cuines, dels hivernacles i  de les instal·lacions 
pertanyents al sistema de serveis tècnics i ambientals de gestió 
de l’aigua.
Un cop repartits els percentatges i la determinació de la superfí-
cie total del projecte de la qual serà responsable l’Ajuntament de 
manera directa, es procedeix, per una banda, al càlcul del possi-
ble benefici que el propietari del terreny podria treure d’aquesta 
operació i, per altra banda, a l’establiment del valor econòmic 
aproximat que l’ajuntament haurà d’invertir per tal de tirar en-
davant la proposta. Tenint en compte que el cost aproximat de 
la construcció dels horts és de 10€/m2 i que el projecte preveu 
17923,42 m2 amb aquesta tipologia d’ús, resulta una inversió 
inicial de 179.234 € per tal de començar a treure profit econòmic 
de la intervenció. A més, a aquest valor se li ha de sumar el cost 
de construcció del viari, el qual en els moments de la redacció 
del projecte es troba a 115,38€/m2 segons l’Àgència Tributària 
de Catalunya. Degut a que es disposa de 12129,74 m2 de viari, 
el cost de la seva construcció resulta en 2.801.441 €, que su-
mats als 179.234€ anteriors i als 1.237.104€ del cost total de 
construcció d’espais lliures (segons bedec), acaba sortint una 
xifra de 4.038.545€ que l’Ajuntament hauria d’absorbir per iniciar 
el procés projectual redactat al llarg de la present memòria. 
Per últim, el propietari obtindria un benefici que oscilaria entre 
els 3.937.488€ i els 7.874.976€, depenent del preu final de venta 
dels edificis privats de la proposta, que aniria dels 400€/m2 fins 
als 800/m2 depenent de la qualitat de la proposta.
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Conclusions

La raó per la qual es decideix redactar una memòria d’aquesta 
embergadura durant el procés projectual és perquè es considera 
que aquest document representa molt bé totes les fases per les 
que s’ha transitat durant el treball de fi de màster. 
Si es mira enrere a aquestes alçades del curs es veu que, en 
realitat, el projecte ha anat avançant de forma continuada a 
mode de relat amb uns capítols molt marcats i un procés força 
esglaonat. El fet de seguir a cegues una primera intuïció sobre 
de la zona d’intervenció sense saber gaire quin seria el seu destí 
ha permès elaborar una proposta que, tot i ser conscients que 
podria haver estat encara més detallada degut a les dimensions 
de la mateixa, el grau de determinació dels diferents factors que 
hi entren en conflicte ha estat força alt. 
Per sobre de tot, el que ha ajudat a seguir un discurs estable 
en tot moment i aconseguir lligar-lo amb tots els aspectes del 
projecte ha estat l’aixecament minuciós de l’estat actual, ja que 
ha estat durant aquest procés quan s’ha detectat que, més enllà 
de les fantàstiques ruïnes descobertes durant la primera visita 
en un petit indret de la parcel·la, en realitat la superfície a tractar 
ha acabat sent deu vegades major a la prevista inicialment i, tot 
i així, lluny de la por d’enfrontar una parcel·la de 75 hectàrees 
durant la redacció del TFM, es decideix seguir indagant per tal 
de trobar pistes que dónin peu, com a mínim, a una primera 
idea de proposta. La major part d’aquestes arriben durant la 
primera visita a l’arxiu municipal de Castellar del Vallès, tot i que 
prèviament ja s’obté força informació de la història prèvia de la 
parcel·la gràcies a la lectura de la memòria d’enderroc de l’antiga 
fàbrica del Molí d’En Busquets per part de l’empresa DRACMA 
Arqueologia, la qual revela la dada clau del projecte basada en 
la presència, avui dia, de totes les construccions soterrades de 
l’antiga fàbrica degut al desconeixement del recorregut real de 
la sèquia i l’alt risc de malmetre-la. Així doncs, la visita a l’arxiu 
té l’objectiu de recuperar tots aquells plànols referents a l’antiga 
fàbrica per determinar la ubicació exacte dels fonaments, 
galeries i altres canalitzacions soterrades.
Un cop superat aquest procés de reconeixement del passat de la 
parcel·la d’intervenció, el projecte comença a agafar forma quan 
es decideix que la totalitat de la intervenció seguirà la petjada de 
l’antiga fàbrica per tal d’aprofitar unes infraestructures que, en el 
cas de ser obviades, només suposarien un mal de cap durant els 
processos de construcció del nou projecte. 

El programa de projecte, a més, també té part de responsabilitat 
amb el fet que el discurs s’hagi mantingut clar i constant durant 
tot el procés, ja que aquest no ha canviat desde la primera 
setmana, quan ja es tractava una de les problemàtiques 
localitzades durant la primera visita: les condicions en les que es 
troba l’horta al llarg de la llera del riu. La detecció d’una massa 
agrícola amb una atmòsfera realment interessant però amb 
una manca de seguretat important pel que fa a la salubritat i 
accessibilitat es trasllada de forma directa en una voluntat de 
reorganitzar-la tant per millorar les seves condicions com les de 
l’entorn natural, ja que aquestes suposen un impediment a l’hora 
d’accedir visual o físicament al diu Ripoll.
La suma dels dos factors detectats el dia 24 de Setembre durant 
la primera presa de contacte amb la llera del riu resulten en 
una reprogramació de la parcel·la ocupada per l’antiga fàbrica 
del Molí d’En Busquets encarada cap a la reorganització de 
l’horta actual i el suministrament dels serveis necessaris per tal 
que l’entorn agrícola de Castellar gaudeixi d’unes condicions 
ideals per portar a terme una professió amb un gran passat 
però amb un present relativament precari. 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 
acabaria 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 al 
subministrament del càtering utilitzat per les escoles de Castellar 
durant el seu dia a per donar servei als alumnes. 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.
Tot aquest sistema productiu agrícola es tanca amb la 
privatització de vàries zones també relacionades amb la mateixa 
tipologia d’ús, intentant que el projecte, més enllà de solucionar 
problemàtiques reals, pugui ser viable econòmicament. 
Arquitectònicament, les solucions constructives segueixen el 
mateix discurs de la resta del projecte: l’aprofitament minuciós de 
les preexistències per tal de minimitzar la petjada infraestructural 
i mantenir gran part d’una vegetació que s’ha apoderat de la 
zona i segueix el seu transcurs vital, tractant l’espai com un gran 
jardí.



294 295

La intervenció arquitectònica passa doncs per l’utilització 
d’estructures lleugeres amb capacitats climàtiques passives, 
recolzant les volumetries sobre els fonaments existents sota 
rasant. El conjunt del projecte, amb les estructures metàl·liques, 
les envolvents translúcides i la lleugeresa de la seva estètica 
recorda a un gran conjunt d’hivernacles que floten sobre una 
vegetació frondosa a mode d’arxipèlags, d’aqui la tria del nom 
de projecte “greenhouse archipelago”, redactat en idioma anglès 
purament per bellesa sonora.
L’ús de l’hivernacle com a solució constructiva ha permès unir 
tota la proposta sota un mateix discurs i, a l’hora, indagar en 
aquesta tipologia arquitectòncia amb unes grans capacitats 
climàtiques més enllà del seu ús com a producció agrícola. El 
fet de variar lleugerament les característiques dels paraments 
i les estructures depenent de l’ús interior que alberguen sense 
perdre l’estètica global ha obligat a conéixer a fons l’essència de 
l’hivernacle, la qual consisteix en la generació d’un microclima 
per tal d’aportar unes condicions que permetin (sobre) viure 
durant tot l’any sense importar les condicions climàtiques 
exteriors.
Per últim cal dir que, probablement, la voluntat de definir gairebé 
tots els racons de l’àrea d’intervenció ha provocat que no s’hagi 
arribat a detallar una arquitectura al nivell d’un project bàsic 
o executiu tal i com es pretenia abans d’iniciar el màster. Tot 
i així, el que si reflexa aquest projecte és la interescalaritat de 
l’arquitectura d’avui dia. Es considera de vital importància per 
a la figura de l’arquitecte tenir unes nocions avançades en 
qualsevol de les escales que es pot trobar un projecte per tal 
de desenvolupar una proposta coherent tant amb l’usuari que 
l’utilitzarà com l’entorn en el que es troba. Per aquesta raó, el 
projecte pretén mostrar desde la detecció d’un problema a gran 
escala com és la relació de l’agricultura amb l’entorn natural, 
passant per la generació d’un masterplan i la modificació del 
POUM actual, fins arribar a detallar en maqueta a escala 1:30 
dues de les intervencions arquitectòniques del lloc.
Així doncs, es considera que, més enllà de la qualitat 
arquitectònica de la proposta, sempre en mans de la subjectivitat 
de l’usuari que la jutja, el projecte ha assolit els objectius de 
resoldre, d’una manera clara i concisa la problemàtica detectada 
el primer dia de curs, generant un discurs sòlid on recolzar totes 
les decisions projectuals.
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