
Al final del camí
PFC juny 2015
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Tutor: Claudi Aguiló Aran

Roger Pedro Planas

Estat actual
CAN FATJÓ DELS AURONS

A l’actualitat, l’argilera es troba abandonada. La gran zona d’extracció, amb els nivells que es van crear per a utilitzar-la com a abo-
cador, està sotmesa a l’erosió i el desgast del pas del temps. Així, poc a poc s’han perdut alguns dels camins, i hi ha zones amb risc 
de desprendiments. Tot i això, al tractar-se d’una zona rica en argila, i ser aquesta resistent a l’aigua i els elements, una gran part de 
l’argilera es manté amb la forma original.

Ateses les següents característiques, que fan d’aquesta zona un espai únic, es decideix actuar en aquest indret, amb l’objectiu de 
recuperar l’argilera i integrar-la dins el recorregut de la població.

- Al trobar-se en una cota inferior a la resta del terreny, des de l’interior de l’argilera no es percep la proximitat de l’auto-
pista AP7 ni dels ferrocarrils. S’hi respira tranquilitat i calma sense perdre la gran connexió d’infraestructures.
- A la zona est, el torrent i la zona boscosa actuen com a límit verd. La vegetació autòctona no controlada dota a l’argilera 
d’una imatge característica i la diferenciada del seu entorn.
- El material predominant, l’argila, permet que el gran espai s’entengui com una unitat. El seu comportament en contacte 
amb l’aigua crea unes formes de trencadís molt interessants.
- Tot i la gran diferència de cotes, hi ha una forta relació entre la pròpia argilera i les naus de ALMAR. Així, tant la història 
com el propi espai porten a configurar els dos espais com un de sol, relacionats programaticament.
- El projecte de reconversió de l’argilera en un dipòsit de tipus II porta a la configuració de l’argilera a travès de nivells 
topogràfics.També es crea una xarxa de camins per al pas dels vehicles de servei. Aquesta configuració fa que la cantera 
s’entengui com un indret semiurbanitzat.
- Els recorreguts interns de l’argilera són totalment independents d’aquells que transcorren exteriorment. L’únic punt 
de contacte entre els dos és justament la nau, permetent d’aquesta manera el control d’accès.
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