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De petit, anant i tornant de l’escola a casa cada dia passava per davant del molí. La ruïna d’aquella fàbrica 
abandonada m’intrigava... què hi deu haver darrere d’aquest portal? On cauen les pilotes que se’ns pengen 
quan xutem massa amunt, on va l’aigua del canal? Amb els anys d’anar-hi passant per davant m’hi he anat 
fixant i sempre he pensat – aquí algú hi hauria de fer alguna cosa- i el dia que se’m va dir que havia de triar 
un tema per fer el projecte, vaig veure l’oportunitat de provar-ho jo mateix. 

Mirat ja amb els ulls del projectista he analitzat l’edifici i l’entorn i he ampliat el radi d’actuació al veí edi-
fici de l’antic escorxador, actualment el centre de les brigades municipals, ja que ambdós edificis guarden 
una relació molt estreta tot i estar físicament separats per la sèquia. 

Ja tenia el lloc però em faltava el què, què és el que pot aprofitar millor les característiques del lloc? La solu-
ció estava una mica més enllà, a les hortes i les deveses. Segons el pla especial, el recent parc de les deveses 
necessitava un centre de gestió i d’atenció al visitant i vaig pensar que, l’emplaçament, situat al límit entre 
el poble i el Parc era el lloc ideal. D’aquí en va néixer el projecte que es presenta en aquest treball. 
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1. Localització

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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Aquest projecte consisteix en la rehabilitació d’un conjunt d’edi-
ficis industrials de Salt, situats en l’àmbit de la Sèquia Monar, al 
seu pas per la zona de les Guixeres, al Veïnat que  és la zona de Salt 
que hi ha entre el nucli antic del poble, a l’oest, i el poble de Santa 
Eugènia, a l’est, que ara forma part de Girona. El lloc del projecte 
està al límit nord de Salt, sobre la Sèquia, que el separa de les hor-
tes i les deveses que hi ha entre el poble i el riu Ter.  

El riu Ter és segurament l’element definidor més important de la 
zona, l’actor que al llarg del temps ha anat formant la plana al·lu-
vial que és el pla de Salt. També és l’element que ha permès amb 
l’aprofitament de la seva aigua mitjançant canals com el Monar el 
desenvolupament de l’agricultura i la indústria.  

Administrativament, Salt és un poble de la província de Girona 
i de la comarca del Gironès però no es pot entendre deslligat del 
context del sistema urbà de Girona (format pels municipis d’Ai-
guaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, 
Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de 
Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i Vilobí d’Onyar) i més concreta-
ment de l’Àrea Metropolitana de Girona, un continu urbà format 
per Girona, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix i Fornells de la Selva. 
Les interrelacions entre aquests cinc pobles són molt estretes en 
tots els aspectes menys en el polític. 

Al situar-se en un punt tradicional de pas, ja des de l’època dels 
romans, el municipi de Salt és creuat per importants vies de comu-
nicació, en sentit nord-sud per l’Autopista del Mediterrani, l’AP-7, 
que té sortida al sud del poble, i en sentit est-oest per la carretera 
nacional N-141de Girona a Manresa. Al sud del terme hi ha la 
C-65, que connecta l’autopista amb la nacional N-II i amb la cos-
ta. L’aeroport de Girona-Costa Brava és a un quart d’hora amb 
cotxe cap al sud i Barcelona a una hora. Al nord, Figueres es troba 
a uns quaranta minuts i la frontera francesa a una hora.
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2. Estat actual: el Molí i l’Escorxador

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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El projecte proposa la rehabilitació de dos edificis del patrimoni 
industrial de Salt com a equipament socio-educatiu lligat a l’en-
torn natural. Aquests edificis són l’antiga fàbrica del Molí i l’antic 
escorxador municipal, que són part del conjunt format per aquests 
i la central del Molí, la Farga o torre dels Santdionís i la Sèquia 
Monar, que és la raó de ser de tot els altres.

Cada edifici és diferent dels altres tant en l’ús com en l’època i 
les tècniques amb què va ser construït però tots tenen en comú la 
relació amb l’aigua del canal per als seus usos industrials. 

Històricament, en aquest punt de la sèquia hi havia un salt d’aigua 
que va ser aprofitat des de l’edat mitjana per moure les rodes dels 
molins fariners. Més endavant, en algun moment es va convertir 
el molí en una farga, que dóna el sobrenom “La Farga” a la torre 
dels Santdionís. En algun moment, al final del segle XIX en aquest 
mateix lloc es va construir una fàbrica tèxtil que, després de ser 
cremada l’any 1924 es va condicionar per a la construcció d’una 
minicentral hidroelèctrica per a l’abastiment d’electricitat de la ve-
ïna Coma-Cros. Paral·lelament, a l’altre costat del canal l’any 1930 
s’hi va inaugurar l’Escorxador municipal en uns terrenys agrícoles 
cedits pel marquès de Camps. Aquest deixa d’estar en funciona-
ment l’any 1986 i el 87 es reforma per acollir les brigades munici-
pals, funció que desenvolupa fins al dia d’avui. 

El conjunt d’edificis objecte del treball se situen a Salt, al límit 
entre la població i les hortes definit per la sèquia. Aquest lloc és 
important ja que és un punt on el canal i el camí ral de Girona a 
Amer passen molt propers. Salt sempre s’ha desenvolupat al llarg 
de la via principal de comunicació que el creuava que en un prin-
cipi fou el camí Ral i que més endavant s’anà desplaçant cap al 
sud, amb la construcció del carrer Major primer, després el passeig 
d’Olot, on passava el tren d’Olot, i l’avinguda de la Pau en l’ac-
tualitat. 

Amb el desplaçament de l’eix de comunicacions també ho ha fet 
el centre de gravetat del poble. Tot i així, la zona no ha quedat pas 
desatesa pel que fa a serveis i equipaments, ja que a les proximitats 
del lloc hi ha diversos equipaments educatius, tals com les escoles 
del Pompeu Fabra, la Farga i l’institut Vallvera; culturals, com la 
Casa de Cultura i la Factoria Cultural Coma-Cros, i socials la llar 
d’avis Les Vetes, la llar d’infants El Lledoner i l’Hotel d’Entitats. 
També la zona esportiva de les Guixeres, amb pistes de tenis i 
camp de futbol. 

Al ser en una zona al límit del poble, hi ha una important presèn-
cia d’espais naturals com són les hortes i les deveses, a les quals 
s’accedeix travessant la sèquia pel pont del Molí. No obstant, els 
espais verds urbans són escassos. Hi ha el parc Monar, a l’est, però 
no està connectat amb la zona del projecte ja que hi ha l’escola 
entremig. En canvi, d’aparcaments públics a la zona no en falten 
ja que n’hi ha dues grans bosses a l’est i l’oest del lloc.  

2.1. Presentació

Vista del conjunt. 
Fotografia anterior al 1985
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Col·legi Pompeu Fabra

El Molí
Antiga fàbrica de filatures

Central del Molí

La Farga
 o Torre de Santdionís



21

Hortes

Antic Escorxador Municipal,
seu de les brigades

Sèquia Monar
“el Rec”

IES Vallvera
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És un mas fortificat composat pel conjunt d’una torre i un mas 
adossats. 

La torre és de planta quadrangular, de defensa, de 5 x 5'5 metres i 
d'uns 15 metres d'alçada amb teulada a quatre vessants, constru-
ïda amb murs d'opus incertum de rierencs i pedra ben tallada als 
angles. Conté un màxim de tres obertures a cada costat, alguna 
emmarcada amb pedra ben tallada i d'estil gòtic, així com les es-
pitlleres d'armes de foc al primer i segon pis. A la part est de la 
torre hi ha adossat el mas, de planta rectangular i pes, de 10 x 12 
metres. La seva construcció es remunta al segle XVI però la imatge 
actual del mas es deu a la reforma efectuada l’any 1991 en la qual 
es rehabilità i s’hi adossà un altre habitatge, garatge i un comerç. 

La seva situació era estratègica a l’època en què fou construït ja que 
es troba al peu del camí ral de Girona a Amer, actualment el carrer 
de Sant Dionís, i al costat del rec Monar, del qual treia l’aigua que 
li va permetre al llarg del temps fer funcionar molins fariners i 
drapers i fargues d’aram i per abastir d’aigua els conreus que tenia 
escampats pels voltants. 

És esmentat per primera vegada l’any 1535 com a “torre de l’hereu 
de Mn. Pau Miquel que fou d’en Feixes” i se sap que el propietari 
de la Torre d’en Feixes té dos molins, un de draper i un de fariner. 
Entre 1535 i 1781 es va alternant la propietat entre la família Llo-
rens de Salt i la família Santdionís, ciutadans de Girona i el nom 
dels quals és el que ha perdurat. En aquest temps s’instal·la un 
“molí amb martinet de fer claus” al mas. L’any 1560 el salt perta-
nyia a la família Sitjar. L’any 1781 s’autoritza l’establiment d’una 
farga d’aram al mas, propietat en aquell moment de Josep de Font 
i Cortada. L’any 1796 passa a engrandir les propietats del Marquès 
de Camps i l’any 1857 se sap que la farga d’aram encara estava en 
ús. 

Està classificat com a Bé Cultural d'Interès Nacional des del 30 
de juny de 1978.

La Farga o Torre dels Santdionís
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Fotografies antigues de 
la Farga abans de la 
rehabilitació
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Les ruïnes que actualment travessa el canal per arribar a la Central 
del Molí són les restes d’una filatura que l’any 1924 patí un incen-
di que la va obligar a tancar.

Arquitectònicament, el conjunt consta, a llevant del pati d’entra-
da,  d’una nau principal, de planta rectangular de 20 x 15m i pis, i 
d’un local annex posterior, de forma trapezoïdal, també de planta i 
pis, entre aquesta i el carrer Sant Dionís, i a ponent, d’un seguit de 
dependències formades per un habitatge i dos magatzems. 

És poca la informació que hi ha d’aquesta fàbrica més enllà de les 
notícies de l’incendi que va provocar el cessament de la seva acti-
vitat i del que es pot llegir en els edificis que encara en resten. Del 
poc que se’n sap, a continuació s’esmenta el més rellevant.

La fàbrica coneguda com “El Molí” és un conjunt d’edificis in-
dustrials que existien ja el 1860 amb ús de molí fariner. El 1876 
Ferran Puig decideix vendre les seves possessions saltenques, in-
cloent el Molí a Francesc Vilardell i Gratacós per 150.000 pessetes 
de l’època. El Molí i les Vetes (Coma-Cros) pertanyeren al mateix 
propietari fins l’any 1879, arran d’una suspensió de pagaments, 
l’empresa queda en mans d’una junta de creditors que separa les 
dues finques de les quals era titular per treure’n més rendiment; el 
Molí és arrendat per una societat que l’explotarà per a la mòlta de 
farina amb el nom de La Honorata, i es mantindrà la producció a 
la fàbrica tèxtil fins que el 1901 es decideix vendre-la a la societat 
Coma, Clivillés i Clavell. 

En algun moment de les primeres dècades del segle XX,  el molí 
va ser reconvertit en una filatura fins que l’any 1924 va patir un 
gran incendi que en va fer cessar l’activitat tèxtil. En aquest any, 
la filatura era propietat de Juan Biosca Dalmau, propietari indus-
trial de Barcelona, mentre que els edificis eren propietat de José 
Mª Pérez Xifra, ciutadà de Girona, que després de l’incendi se 
la vengué a  Joan Coma Cros, de manera que , altra vegada, les 
dues finques industrials, el Molí i Les Vetes, tornaven a pertànyer 

a la mateixa propietat. Aquesta, va aprofitar els drets del salt per a 
la construcció d’una minicentral hidroelèctrica amb l’objectiu de  
subministrar electricitat a les Vetes o Coma-Cros, però que no va 
restaurar l’activitat industrial al Molí sinó que va utilitzar només 
l’edifici com a magatzem.  A partir d’aquest any, els edificis de la 
fàbrica són tan sols unes “dependències” de la central i van dete-
riorant-se progressivament. 

L’edifici que ha arribat als nostres dies és bastant diferent de l’ori-
ginal. Al lloc de l’antiga farga es construí una instal·lació fabril que 
en un principi estava formada per una nau molt més llarga que 
l’actual, fins al bagant, d’una sola planta i teulada a dues aigües. 
En algun moment es dividí en dues meitats la nau, s’elevà dos pi-
sos la meitat de llevant i es tapiaren una de cada dues finestres per 
a suportar les jàsseres que aguantaven els forjats. Es construïren 
diversos edificis auxiliars d’una sola  planta a llevant de la nau, on 
hi ha les dependències de la central actualment, i els edificis que 
flanquegen l’entrada. Arran de l’incendi i la posterior adaptació 
de la fàbrica per a la construcció de la central hidroelèctrica i la 
consegüent construcció del canal d’entrada, es rebaixà un pis la 
meitat de llevant de la nau i es reduí com a mínim en una crugia 
la seva longitud. També es destruí la meitat de ponent, i en l’es-
pai que quedava lliure es construïren dos magatzems nous. Més 
recentment, des que deixa d’estar ocupat l’habitatge, la fàbrica ha 
patit un abandó que ha anat propiciant la caiguda progressiva de 
les teulades i de parts de parets, començant per la teulada i la paret 
de ponent de la nau principal, la teulada de l’últim magatzem, que 
era d’uralita, i la teulada de l’annex de la nau principal, que està 
parcialment enrunada. 

No obstant aquesta degradació, a excepció d’algun punt en que 
l’arrebossat està parcialment desenganxat, les parets que resten 
dempeus es conserven en bon estat, igualment que les columnes 
de fosa i les bigues en gelosia de la nau principal. 

Fàbrica tèxtil del Molí
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Constructivament, els edificis són diferents depenent del moment 
en què es bastiren i de l’ús que se’ls volia donar. 

L’edifici principal està construït en una primera fase amb parets de 
rierenc (escantonat) i amb reforços de maó a les finestres i canto-
nades i tot plegat arrebossat amb morter de calç; se suposa que la 
teulada era de teules i estava suportada per encavallades de fusta. 

L’ampliació del segon pis es va fer amb un sistema constructiu sem-
blant però més bast, continuant els murs amb rierencs sense (es-
cantonar), reforços de maó i teulada segurament també suportada 
per encavallades i bigues de fusta(desapareguts). El sostre (també 
desaparegut) del primers pis però, tot i ser de fusta era suportat per 
pilars de fosa i bigues de gelosia. La paret de ponent, la més recent 
però mig enrunada, és d’una barreja de parts de formigó i parts 
de maó, i té aparedada al seu interior una columna i dues bigues, 
que és el que permet suposar que l’edifici continuava inicialment. 

L’annex té un sistema constructiu més maldestre, amb parets bar-
reja de maó i pedra, aprofitant segurament part de la tàpia de tan-
cament amb el carrer. Aquest sistema constructiu seria el mateix 
que el dels dos edificis següents però no de l’últim, el més recent, 
que seria íntegrament de maons, excepte en les parets aprofitades 
de les construccions anteriors, i amb teulada (desapareguda) de 
fibrociment suportada amb encavallades de fusta (també desapa-
regudes).

La nau de la fàbrica, vista des de 
les hortes
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El molí en l’actualitat
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Fotografies antigues de la construcció 
de la central
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Després de l’incendi que deixà sense activitat la filatura que Juan 
Biosca Dalmau tenia als edificis del Molí, Joan Coma Cros els 
compra a José Mª Pérez Xifra amb la intensió d’aprofitar els drets 
del salt per a la construcció d’una central hidroelèctrica que, jun-
tament amb la de Montfullà, subministraria energia elèctrica a la 
seva fàbrica, les Vetes o Coma-Cros, situada uns 200 metres ai-
gües avall.  La central va entrar en funcionament l’any 1929. L’any 
1992 BENJAC S.A. va comprar la central, juntament amb la de 
Montfullà i amb la de la Gassol i les segueix explotant en l’actuali-
tat però l’electricitat ja no està destinada a alimentar les fàbriques 
tèxtils sinó que es ven directament a la xarxa. 

Fins a l’incendi que la va destruir en part, el lloc de la central era 
part de la fàbrica tèxtil anomenada El Molí, concretament una 
part destinada a magatzems. Per adaptar el lloc per a la construc-
ció de la central després de l’incendi i aconseguir un salt de 4,5m 
varen ser necessàries obres de canalització, sobreelevació de mar-
ges, adequació del sobreeixidor i del canal d’evacuació i la cons-
trucció de nous bagants. 

La construcció és senzilla, de planta quadrangular, de 10 x 12m, 
amb dues plantes; a la superior hi ha ubicats els dos alternadors 
i els grups generadors, a la planta inferior hi ha les turbines i les 
cambres de descarrega on s’evacua l’aigua turbinada. Les turbines 
són de model Francis, d’eix vertical i cambra oberta; cadascuna 
es correspon amb un alternador, també d’eix vertical, que submi-
nistren cadascun 170 kVA  de potència. Els dos grups varen ser 
fabricats per A. Planas Escubós, de Barcelona. 

A més de l’edifici principal, que encara es conserva en perfecte es-
tat de conservació i en funcionament, al nord, entre el canal d’en-
trada i el canal de desguàs, hi havia un conjunt de locals annexos 
amb ús de magatzem i d’habitatge dels quals actualment no se’n 
conserva més que les parets longitudinals, consolidades per evitar 
que caiguin però sense cap ús concret. 

Central hidroelèctrica del Molí
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L’any 1892 l’Ajuntament de Salt va llogar una casa del carrer de 
Baix per fer les funcions d’escorxador municipal. En aquest local 
hi va romandre en unes condicions molt precàries durant  38 anys 
fins l’any 1930 en que es va inaugurar l’escorxador municipal al 
camí de les Guixeres. Aquest va estar en funcionament fins a l’any 
1986 i l’any següent s’hi fan reformes per tal d’adaptar-lo com a 
magatzem de les brigades municipals, ús que conserva fins al dia 
d’avui. 

La construcció de l’escorxador comença l’any 1927 quan el Mar-
quès de Camps, Carles de Camps, fa donació a l’Ajuntament de 
Salt, aleshores presidit per Àngel Comalada, d’una vessana de ter-
reny “entre el barri de Sant Antoni i el casc vell del poble, passat 
el rech Monar i darrera del edifici-fabrica denominat “La Farga”, 
al peu del camí i pont, que atravessant dit rech, va des de la car-
retera vella de Salt a Girona, passant per les hortes, cap al Ter”. 
Tal com s’anuncia al Diario de Gerona de Avisos y Noticias, el 
març de l’any 1929 es convoca la subhasta per a la construcció de 
l’edifici, que es resol l’abric del mateix any per 64.212 pessetes. La 
construcció fou encarregada a l’arquitecte Rafael S. Echeverria i 
s’inaugurà l’any 1930. 

El conjunt original constava d’un gran pati arbrat  entre l’accés, a 
llevant, i l’edifici principal, a ponent, envoltat a tramuntana i mig- 
jorn d’edificis auxiliars. El pati es separa del camí  per una tanca 
d’obra amb pilastres també d’obra i reixes.  

L’edifici principal és un volum rectangular situat transversalment 
al solar a la seva part oest i enganxat pel tester a la mitgera nord, 
lleugerament obliqua respecte a aquest, i separat de la sèquia al 
límit sud del solar per un edifici auxiliar, més baix i dedicat a 
l’emmagatzemament de sal. A l’oest adossats a la façana hi ha dos 
coberts rectangulars, un a cada extrem, essent el sud incorporat 
posteriorment dins d’un cobert més gran, però més mal construït. 
El cos principal és allargat, a dues aigües i dividit interiorment 

en quatre sales, la de l’entrada, una a l’esquerra i dues a la dreta, 
separades per parets portants i connectades per portes dobles. La 
teulada és de fibrociment i està suportada per aquestes parets i per 
encavallades de fusta, que aguanten bigues també de fusta. És un 
edifici d’una sola planta, però bastant alta, amb finestres a banda 
i banda, les de la façana principal més treballades, i lluernaris per 
ventilar a la coberta.  L’entrada pel pati està precedida per un porxo 
a dues aigües i aguantat amb dos pilars i una encavallada de fusta, 
i rematada per un coronament on hi deia “Matadero Municipal 
de Salt Año 1930” i al que li falten algunes lletres. Està construït 
amb murs de pedra, còdols, sobre una fonamentació de formigó. 
Les parets estan arrebossades i per dintre tenen un arramblador 
dins a una altura d’uns dos metres, mentre que per fora hi ha un 
sòcol a uns vuitanta centímetres. El terra a l’interior és de formigó 
i té pendents per evacuar els líquids productes de la matança dels 
animals. No ha sofert gaires canvis tret de l’addició d’un sostre 
intermedi a la sala més septentrional per adaptar-la a les necessitats 
de les brigades.  

Dels edificis que hi ha a banda i banda del pati, el del nord és rec-
tangular, d’una sola planta, amb la paret nord actuant de mitgera 
i amb accés pel costat sud, des del pati. La façana que dóna al 
camí de les Guixeres està decorada amb motllures a les finestres i 
al coronament. La part més antiga és la de llevant, que era la casa 
de l’enterramorts que actuava també coma a vigilant de l’escor-
xador, i la de ponent és una ampliació efectuada l’any 1987, en 
l’última reforma per situar-hi els lavabos i vestuaris dels empleats 
de la brigada. Dels edificis de la banda sud dels pati no n’hi ha cap 
d’original. El que dóna al camí de les Guixeres i que té accés des 
d’aquest és un garatge de planta baixa i altell, amb coberta a dues 
aigües i construït a mitjans dels segle XX. A continuació d’aquest, 
amb la façana sud sobre el mur de contenció de la sèquia hi ha les 
cotxeres, construïdes a la reforma de 1987 al lloc dels corrals del 
bestiar de l’edifici original. És un edifici rectangular, amb coberta 

Antic Escorxador Municipal
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a una aigua, orientat longitudinalment respecte del solar i amb 
accés a través d’un porxo des del pati, al nord. És d’estructura mix-
ta d’acer i obra, amb coberta de fibrociment, com tot el conjunt. 
Aprofitant el desnivell de la coberta, a la meitat de la planta hi ha 
un altell amb tres despatxos als quals s’accedeix per un passadís i 
dues escales metàl·liques. 

El pati principal està emporlanat i hi ha una quinzena de plàtans 
de grans dimensions; el pati de darrera és de terra i hi ha un arbre 
molt gran i uns quants coberts d’aspecte molt precari. 

L’escorxador vist des de les hortes
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Fotografies de l’escorxador 
en l’actualitat
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Imatges del 1985 de l’escorxador, 
quan s’estava rehabilitant
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De Farga a Central

Al llarg del temps aprofitant la força del mateix salt hi ha ha-
gut quatre tipus d’instal·lacions industrials diferents: una farga 
d’aram, un molí fariner, una fàbrica tèxtil i finalment una central 
hidroelèctrica. Tots els edificis es caracteritzen per aprofitar la for-
ça motriu de l’aigua com a font d’energia per al seu funcionament.

La farga d’aram: era un tipus de d’indústria que transformava el 
metall en productes mitjançant la força de l’aigua que s’utilitzava 
de dues maneres. A la caixa de vents, la caiguda de l’aigua formava 
un buit que expulsava l’aire cap a la fornal de manera que li apor-
tava oxigen i podia augmentar la temperatura. Un cop calent, el 
metall es picava amb el martinet que era molt pesat i que es movia 
amb la força d’una roda moguda per l’aigua. La farga d’aram fa-
bricava sobretot perols i peroles i petits atuells. 

El molí fariner: servia per moldre el blat per convertir-lo en farina. 
Per fer-ho es posava els grans de blat entre dues rodes de pedra que 
giraven i molien el cereal. La força els la donava l’aigua que feia 
girar una roda que estava unida al molí per un eix. No se sap com 
era el que hi havia aquí però podria haver sigut semblant al de la 
il·lustració de la dreta. 

La fàbrica tèxtil: en un principi la fàbrica era d’una sola planta 
on hi havia les màquines, la major part construïdes de fusta i mo-
gudes per una roda hidràulica. Més endavant es va reformar per 
convertir-la en una fàbrica de pisos que facilitava que el moviment 
de la roda pogués esser transmès a les màquines mitjançant l’arbre 
dret i tot un sistema d’embarrats horitzontals. Segurament més 
endavant se li va instal·lar alguna turbina a la fàbrica però no hi ha 
informació de com era. L’esquema de la pàgina següent mostra una 
fàbrica, Can Sanglas a Manlleu,  que podria haver-se assemblat a 
la que és objecte del projecte. 

La central hidroelèctrica: La central hidroelèctrica utilitza la força 
del salt d’aigua per moure les turbines, que fan girar un alternador 
i produeixen electricitat. A la central del Molí, les dues turbines 

que hi ha instal·lades són del model Francis, d’eix vertical i cambra 
oberta, i els alternadors tenen 170 kVA cadascun. 

La turbina Francis està especialment dissenyada per a canals poc 
cabalosos i de poc pendent. La quantitat d’aigua que es transmet 
al rodet es regula amb unes pales accionades manualment amb 
un regulador per mantenir una velocitat de gir constant. Aquest 
moviment circular es transmet a l’eix vertical i als alternadors. En 
aquestes turbines és tan important l’aigua que entra com la que 
surt pel tub de desguàs, també tub d’aspiració, que funciona com 
un xuclador arrossegant l’aigua de la superfície cap a la sortida. 
Això fa que s’aprofiti millor el salt d’aigua i el cabal.

1)  Esquema d’una caixa de vents i 
d’un martinet
2)  Esquema d’un molí fariener
3)  Esquema d’una fàbrica tèxtil
4)  Esquema d’una turbina Francis
5)  Plànols originals de la Central

(il·lustracions de Jordi Ballonga)
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Salt fins a la meitat del segle XIX era un poble encara agrícola amb 
una població dedicada a les feines del camp i a l’explotació dels 
aiguadeixos del Ter. El poble en aquesta època era una agrupació 
de cases a l’est de l’església de Sant Cugat, construïdes al llarg del 
camí Ral que unia Girona amb Amer, que passava paral·lel a la 
sèquia Monar pel sud. Al llarg del camí hi havia un seguit de cases 
fortes, la majoria amb torre, la torre Sandionís, la torre Mirona, 
el Mas Llorens o el Mas Ribot. Eren cases de pagès fortificades 
dedicades a l’explotació del camp i ocasionalment a alguna altra 
activitat com la farga d’aram que hi hagué instal·lada prop de la  la 
torre dels Santdionís durant un temps. 

L’any 1865, data de la primera cartografia de Salt, el poble ja havia 
començat a patir els primers canvis que el portarien cap a la indus-
trialització.  L’any 1845 l’empresari banyolí Pere Ramió adquireix 
els drets d’un salt d’aigua rere l’església de Salt per fundar una 
fàbrica tèxtil. A partir d’aquest moment la població de Salt es va 
multiplicant i el poble que al 1843 tenia 324 habitants el 1857 en 
té 1316. El creixement no s’atura i abans del 1865 a un quilòmetre 
del nucli urbà, al que esdevindria el Veïnat o barri de Sant Antoni, 
ja s’hi havien instal·lat dues empreses més, una de tèxtil creada 
igualment per Pere Ramió i una altra, l’actual Coma Cros, dedi-
cada a les vetes. Dels 2000 habitants que tenia el poble aleshores, 
uns 800 es calcula que ja treballaven a les fàbriques. 

Durant les primeres tres dècades del segle XX el poble es va ex-
pandint, sobretot per la zona est, on el Veïnat va creixent entre el 
camí ral i la nova carretera, primer, i cap al tren d’Olot després. La 
importància d’aquest barri respecte el nucli del poble arribà a ser 
tal que l’estació es construí al Veïnat enlloc de Salt, on només hi 
havia un baixador. El 1927 es projectà per primera vegada un ei-
xample que unia els dos nuclis però que la Guerra Civil va estron-
car. Aquesta època va ser molt convulsa a Salt ja que hi va haver 
molts conflictes socials fruit de la lluita obrera. Durant la Guerra 
el comitè de Salt fou un dels més actius de la província. 

Passada la postguerra, als anys seixanta Salt patí la segona gran 
transformació de la seva història. La necessitat urgent d’habitat-
ge per allotjar a la gran població immigrada que arribava, junt a 
l’especulació urbanística va propiciar una gran expansió del poble 
entre la carretera i la via del tren amb una densitat excessiva i una 
manca casi absoluta de serveis.  

A partir de la restauració de la democràcia el poble es dotà d’equi-
paments i continuà l’expansió cap al sud. A banda i banda de l’au-
topista es van anar desenvolupant zones industrials i comercials 
que van donar feina a la població que va començar a dedicar-se al 
sector terciari a mesura que la feina a les fàbriques anava dismi-
nuint fins al punt que el 2005 la Gassol, l’última fàbrica activa va 
cessar l’activitat.

2.2.   Evolució i context històric

1)  Església de Sant Cugat
2)  Entrada del Manicomi 
3)  Façana de la Coma Cros
4)  Can Tarrés
5)  Escena de sega 
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La informació històrica respecte als edificis objectes del projecte 
és molt escassa i l’existent és molt vague la qual cosa fa que no es 
puguin precisar amb exactitud les fases constructives de l’edifici. 
L’esquema de la pàgina següent mostra les hipòtesis que s’han po-
gut enunciar a partir de la informació històrica que s’ha pogut re-
copilar i de la lectura dels edificis que han arribat fins a l’actualitat.

Així doncs, segons primer plànol existent de salt, de l’any 1865, se 
sap que els únics edifici construïts de la zona era la Farga i dues 
altres cases de pagès situades a banda i banda del camí ral. A l’est 
de la farga hi havia un pont que creuava la sèquia del que en sortia 
un camí que portava cap a les hortes i les deveses. 

A continuació hi ha un període de setanta anys dels quals no es té 
cap document gràfic clar. De les fonts escrites, sempre breus i poc 
precises se sap que es construí un molí fariner que estigué en ús 
fins al tombant de segle, que fou adquirit per Francesc Vilardell 
i que passà a ser una fàbrica tèxtil que anà canviant de mans fins 
a patir un incendi el 1925. Durant aquest temps va anar modifi-
cant-se. Començà essent una sola nau, llarga i d’una única planta, 
fou partida en dues i a una meitat se li afegiren dos pisos, dels qual 
en algun moment se’n enderrocà un. Arran de l’incendi la comprà 
el propietari de la Coma Cros per a construir una central hidroe-
lèctrica. Deixà de ser una fàbrica i els vells edificis, convertits en 
magatzems,  s’hagueren d’adaptar al pas del canal pel seu interior.

El 1930 es construí l’escorxador municipal al costat oposat de la 
sèquia en uns terrenys cedits pel Marquès de Camps. El conjunt 
original constava de tres edificis disposats al voltant d’un pati, pel 
qual s’accedia als tres. L’edifici principal, el de la matança i espece-
jament, estava situat al fons del pati i situat en posició transversal 
al solar, i els dos secundaris que eren la casa de l’enterramorts i les 
corts, estaven situats adossats als límits nord i sud, respectivament. 
L’escorxador amb els anys s’anà adaptant a les necessitats i se li 
anaren afegint coberts, magatzems i un garatge. 

L’any 1986, quan l’escorxador va deixar d’utilitzar-se amb aquesta 
finalitat, es realitzà una reforma important per adaptar-lo com a 
quarter per a les brigades municipals. Per a tal ús s’enderrocaren les 
quadres i es construí un nou edifici, més gran, per a les cotxeres. 
També s’allargà l’edifici nord i es feren reformes interiors a l’edifici 
principal. 

L’entorn també anà experimentant canvis. Als anys cinquanta es 
comença a urbanitzar i es construeixen edificis d’habitatges al que 
fins aleshores havien estat camps. En terrenys que havien sigut 
horts es construeix el col·legi Pompeu Fabra, una torre de quatre 
pisos que amb els anys anà ampliant-se primer amb un edifici per 
a les aules de primària que feia mitgera amb la Farga i un magat-
zem del Molí i després cap a l’altre costat del pati amb l’edifici del 
menjador, adossat a una antiga casa de pagès.

El canvi més recent que hi ha hagut en l’entorn ha estat la urba-
nització de la zona de les Guixeres, amb la construcció d’un pont 
nou sobre el canal, un aparcament i l’IES Vallvera, construït sobre 
el que havien sigut hortes. A l’oest, les hortes compreses entre el 
poble i la sèquia han estat transformades en un gran parc, el parc 
Monar, que pretén ser una zona de transició entre la zona urbana 
i la zona de les hortes i les deveses. No obstant, no ha estat acabat 
del tot i la zona que està en contacte amb el col·legi continuen 
essent un descampat abandonat. 

Fases de l’evolució històrica
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fase 0: ESTAT INICIAL  

1865. Entre el Camí Ral i la Sèquia hi ha la Farga. Al voltant només hi ha camps 
i hortes. 

fase 3: INCENDI I CENTRAL

1925. La fàbrica es crema i s’aprofita el salt per a la construcció de la central hidroe-
lèctrica. És necessari fer reformes per permetre el pas del canal. 

fase 6: REFORMES BRIGADES  

1987. Es reforma l’escorxador per acollir les brigades municipals; es construeixen les 
cotxeres. Es construeix el col·legi Pompeu Fabra i s’amplia. 

fase 1: MOLÍ

Finals s.XIX. Aprofitant el salt de la farga es construeix una nau d’una sola planta 
provablement amb l’ús de molí fariner.

fase 4: ESCORXADOR

1930. Es construeix l’escorxador municipal. Al recinte de la fàbrica es construeix 
l’últim magatzem. 

fase 7: DEGRADACIÓ

2000. Cau la teulada de la fàbrica i s’eliminen les construccions auxiliars de la Cen-
tral.. Es reurbanitza el carrer, es rehabilita la Farga i s’amplia el col·legi. 

fase 2: FÀBRICA

Principis s.XX. La nau es divideix en dos i la meitat oriental se sobreeleva dos plantes. 
Es construeixen edificis annexes. 

fase 5: URBANITZACIÓ

1950. S’urbanitza l’entorn. S’adossen magatzems i coberts a l’escorxador.   

fase 8: ESTAT ACTUAL

2015. Continua la degradació de la fàbrica; cauen dues teulades. S’urbanitza el sector 
Guixeres i es construeix l’IES Vallvera. Es torna a ampliar el Pompeu Fabra.
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2.3.   Plantes, alçats i seccions

Planta Cobertes (P+2)
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5 10m
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Planta Baix (PB)
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Alçat des de les hortes
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Vistes de la maqueta de l’estat actual
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3. Anàlisi de l’entorn

APROXIMACIÓ AL PROJECTE
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3.1.   Anàlisi de l’Àrea Urbana 
de Girona-Salt

Havent vist els edificis que seran objecte d’aquest projecte, és mo-
ment d’eixamplar l’òptica i entendre l’entorn en el qual se situa. 
La metodologia emprada serà la següent: primerament s’analitzarà 
de manera general l’àrea del pla de Salt-Girona i, seguidament 
l’anàlisi tornarà a fer zoom a l’entorn més proper del projecte ana-
litzant l’element més significatiu del lloc, la sèquia Monar, des de 
diferents punts de vista, per tal d’entendre el context geogràfic en 
el quan es troba el projecte i aprendre’n les virtuts i defectes que 
aquest haurà de tenir en compte a l’hora de desenvolupar-lo.  

L’anàlisi de l’àrea del pla de Salt consta de quatre grans aspectes: 
medi físic, medi natural, sistema de comunicacions i sistema d’as-
sentaments. Dins d’aquests s’analitzen diferents aspectes de forma 
gràfica amb les pertinents interpretacions. 

El medi físic consta dels anàlisis de la topografia i la hidrografia, 
acompanyades per esquemes de la geologia de la plana i la inun-
dabilitat dels rius Ter i Onyar. A grans trets, Salt es troba en una 
plana, entre muntanyes mitjanes i creuada per un riu, el Ter, que 
és la que l’ha anat conformant al llarg dels segles amb el seu pas i 
les successives avingudes. 

El medi natural és l’entorn no construït, els espais lliures de la 
plana que no han estat encara ocupats pel creixement de les àrees 

urbanes o que s’han respectat com a parcs. L’anàlisi se centra en el 
tipus de paisatge que hi ha en les àrees no urbanitzades (bosc, con-
reus, plantacions, etc.) i en els espais verds urbans. També en els 
elements de protecció dels espais d’interès natural PEIN i Natura 
2000 i els projectes existents per tal de potenciar-los.

Del medi construït se n’analitzen dos aspectes, el sistema de co-
municacions i el sistema d’assentaments. Dels dos és remarcable 
la importància que han tingut per al pla ja que n’han mutat la 
fisonomia, a vegades de forma molt negativa. 

A l’’anàlisi del sistema d’assentaments es classifica els diferents ti-
pus d’assentaments en funció de la seva tipologia, si són residen-
cials, productius o de serveis i quin tipus de trama urbana tenen. 
També s’explica el creixement de la ciutat i la relació que aquest té 
en la configuració del teixit urbà. 

Finalment, el  sistema de comunicacions consta de l’anàlisi de les 
vies de comunicació, classificades jeràrquicament en funció de llur 
importància i de l’àmbit geogràfic al que serveixen, i dels altres 
sistemes de mobilitat, les línies de transport públic urbà i la xarxa 
de carrils bici, caracteritzada per el pas de les Vies Verdes i per la 
girocleta. 
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El  pla de Salt
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La zona on s’emplaça l’àrea de Girona i Salt és el Pla de Salt que és 
una porció de plana del marge septentrional de la depressió de la 
Selva, la qual és la continuació de la Depressió Prelitoral Catalana. 
El riu Ter en travessa la zona en direcció est-oest i en són els límits 
naturals quatre grans formacions geològiques ben diferents entre 
elles: al nord hi ha el sector de Rocacorba, on hi ha també una 
zona volcànica; a l’est hi ha el massís de les Gavarres, just sobre de 
Girona; al sud hi ha la depressió de la Selva, amb els característics 
turons; i finalment, a l’oest hi ha els primers contraforts de les 
Guilleries, amb la muntanya de Montfullà i Sant Grau. Tota la 
zona està creuada per una xarxa de fractures que donen lloc per 
exemple a les fonts picants. 

El Ter és el responsable de la forma i la composició de la plana, que 
segones Pallí, està dividida en quatre terrasses fluvials. La terrassa 
0 és la que es correspon al llit del riu, que és ocupada regularment 
per les riuades del Ter; la Terrassa I és la que es troba entre 3 i 5 
metres per sobre del nivell del riu i és la ocupada per les deveses i 
les hortes; la Terrassa II és la més important en extensió i perquè és 
sobre la que se situen tant el poble de Salt com la ciutat de Girona 
i el altres pobles de la zona. Finalment, les dues últimes terrasses 
són molt petites i no tenen més importància.

La xarxa hídrica del pla està dominada pel Ter i els seus afluents 
principals, L’Onyar, la riera de Llémana i el Güell, que fou desviat 
del seu curs original. Altres rieres que travessen la plana són el 
Marroc, entre Santa Eugènia i Vilablareix, la Massana, que fou 
canalitzada arran de els obres de l’autopista, i el  Reramús, entre 
Salt i Montfullà i que ara desemboca a la sèquia Monar. La sèquia, 
precisament, és l’element més important del sistema hídric artifi-
cial del pla, que tradicionalment comprenia l’espai entre aquesta i 
el riu Ter però que als anys 60 es va ampliar amb una nova xarxa 
de canals a la banda sud del pla que el creixement urbà està a punt 
de fer desaparèixer.

Medi físic

Esquema de la inundabilitat del Ter i de l’Onyar

Esquema de les terrasses fluvials

innundació ordinària

antics cursos del riu

riu

riu

retorn de 10 anys

terrassa I

retorn de 50 anys 

terrassa II

retorn de 500 anys

terrassa IV

retorn de 100 anys

terrassa III
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Esquema del relleu i de la hidrografia

riu Ter
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afluents secundaris
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Actualment el pla de Salt està ocupat en gran part pel continu 
urbà format per la ciutat de Girona, Salt, Fornells i Vilablareix, i 
part de Bescanó i Sant Gregori. Aquesta trama urbana tendeix a 
densificar-se i a expandir-se ocupant els espais buits presents entre 
els diferents focus de creixement. Aquest continu urbà és bastant 
recent ja que fins fa unes poques dècades, la plana era ocupada per 
la ciutat de Girona, que va ser el nucli que va créixer més i com que 
tenia un terme molt petit, durant el franquisme es va annexionar 
la majoria dels pobles de la plana, inclòs Salt i Sarrià, que varen 
poder independitzar-se’n més endavant. 

Les trames urbanes presents són variades i depenen de molts fac-
tors, polítics, econòmics, socials... Les més antigues són les tradi-
cionals de la ciutat històrica o els primers eixamples, que tenen 
una estructura de carrers bastant i cases entre mitgeres o els grups 
d’habitatges coneguts com les “Cases Barates” construïts pel fran-
quisme, com el barri de Sant Narcís o el grup Sant Cugat. 

Amb la necessitat d’habitatge ràpid deguda a la immigració dels 
anys seixanta i setanta els barris perifèrics comencen a créixer in-
controladament amb diversos tipus de poblament. D’una banda hi 
ha els polígons d’habitatge de construcció oficial, que són formats 
per blocs d’habitatges bastant als però disposats d’una forma or-
denada, per exemple els grups Sant Jaume i Verge Maria de Salt.  
D’altra banda hi ha tot un conjunt de barris crescuts de l’especula-
ció urbanística, amb carrers estrets i illes d’edificis molt alts i sense 
dotacions de serveis, per exemple la zona centre de Salt, al voltant 
dels carrers Torres i Bages i Àngel Guimerà. 

Als terrenys més enlairats, amb millors vistes, s’hi van anar cons-
truint barris residencials de cases unifamiliars en configuració de 
ciutat-jardí, com en són exemple Palau, Montjuïc o Montfullà. 

En el futur, el creixement de la ciutat s’estendrà cap als terrenys 
agrícoles del sud, incorporant definitivament els buits entre aques-
ta i Vilablareix i Fornells. 

Assentaments

Esquema de l’evolució històrica

Zones urbanitzades buides

> 1990

1960 - 1990

1930 - 1960

1900 - 1930

< 1900
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Esquema dels assentaments
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El sistema de comunicacions està caracteritzat per dos circumstàn-
cies principals, la capitalitat de Girona i la seva situació estratègica 
en la connexió de la Península Ibèrica amb el continent que ha fet 
que fos des d’abans del temps dels romans un lloc importantíssim 
de pas. Aquests factors han determinat un sistema de comunica-
cions híbrid entre un sistema lineal (nord-sud) i un sistema radial, 
amb centre a la capital.  

Del primer tipus són les grans infraestructures que travessen el ter-
ritori, és a dir, l’autopista AP7 i la Nacional II amb la seva variant, 
d’una banda, i els ferrocarrils de l’altra, tant el TGV com el tren 
convencional. Aquestes infraestructures que connecten Girona 
amb el món tenen d’altra banda, un impacte molt negatiu pel ter-
ritori ja que són unes grans barreres que aïllen sectors enters de la 
ciutat. Es pot veure per exemple en el fet que les línies de bus, més 
avall de la carretera de Santa Eugènia no creuen la línia de tren. 

Del segon tipus són les infraestructures locals que connecten Gi-
rona amb la seva zona d’influència. Totes sense excepció responen 
a aquesta lògica, des de les carreteres que vénen de l’interior o 
de la costa, com les que van dels pobles del voltant cap a la capi-
tal. Quan aquestes carreteres entren al teixit urbà es converteixen 
en els carrers principals com la carretera de Barcelona, el Passeig 
d’Olot i Emili Grahit o la carretera de Santa Eugènia que segueix 
amb el carrer major de Salt. També responen a aquest esquema al-
tres sistemes de comunicació com per exemple les línies d’autobús 
urbà, les d’autobús interurbà i els carrils bici.

Els carrils bici són de dues maneres, principalment; d’una banda 
hi ha les Vies Verdes que ressegueixen aproximadament el traçat 
dels antics trens petits d’Olot i Sant Feliu, que són uns recorreguts 
assenyalats i continus, i de l’altra els carrils bici urbans que són un 
seguit de trams desconnectats els uns dels altres, entretallats pels 
carrers i les voreres i els quals la majoria de vegades són compartits 
o bé amb els vianants o bé amb els vehicles. 

Esquema dels carrils bici, les Vies Verdes i la girocleta

Esquema de les línies de bus urbà metropolitanes
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Anàlisi del sistema de comunicacions
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Medi natural

Xarxa Natura 2000 Gavarres

Anella verda de Girona

Xarxa Natura 2000  ribes del Ter

Parcs fluvials

Fora dels límits de la ciutat construïda hi ha un entorn més o 
menys antropitzat segons el que hom se n’allunyi. Les zones de 
la plana que no han estat encara urbanitzades continuen gene-
ralment dedicades a l’agricultura de regadiu, majoritàriament de 
cereals però també d’arbres fruiters.

A l’entorn del riu Ter hi ha tres tipus de paisatge diferent segons la 
proximitat que tenen amb aquest. A tocar del riu hi ha el bosc de 
ribera, format per pollancres, verns, freixes... i als aiguadeixos del 
riu, especialment a Salt, hi ha zones de prats i matollars però so-
bretot s’han utilitzat per a la silvicultura, el cultiu sobretot de plà-
tans a les deveses. Entre la ciutat i aquestes hi ha les zones d’hortes, 
com les de Salt i Santa Eugènia.

A les muntanyes que rodegen el pla pel nord, l’est i l’oest, hi abun-
den els boscos, que són principalment d’espècies de fulla perenne 
típiques de la zona mediterrània com les alzines, els suros i els pins 
i solen tenir un abundant sotabosc degut a l’abandó de les terres 
per part de molts propietaris. 

A la zona hi ha dues àrees que foment part del pla Natura 2000 
de la Unió Europea i que a més són PEIN; aquestes zones són el 
Massís de les Gavarres i les Ribes del Ter. Les dues formen part 
també del que es coneix com l’anella verda de Girona, una àrea 
verda anular al voltant de la ciutat que passa per la riba del Ter, per 
les Gavarres a la zona de Campdorà i Sant Daniel, les Pedreres, les 
ribes de l’Onyar a Quart, Vilablareix i la muntanya de Montfullà 
fins al Ter altra vegada. 

A l’interior de la trama urbana hi ha també altres espais lliures 
que són els parcs. No abunden i els més importants són el de les 
Casernes i el Central a Girona i el de la Maçana i el Monar a Salt. 
També hi ha espais verds en grans equipaments esportius o el parc 
hospitalari de Salt. El parc de la Devesa, el de Fontajau i les hortes 
i deveses de Salt formen part del que es pot entendre com un parc 
fluvial, que ha d’esdevenir el gran parc metropolità de Girona.  

Esquema dels projectes de parc fluvial i anella verda

Esquema dels espais naturals protegits Natura 2000
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Anàlisi del sistema d’espais lliures
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3.2.   Anàlisi de la Sèquia

La Sèquia Monar, més coneguda com “el Rec” o “el Canal” a Salt 
i Santa Eugènia, és un canal de 2638 m de llargària que pren les 
aigües del Ter a la Pilastra i les aboca a l’Onyar, a Girona, i que 
al seu pas abasteix hortes, deveses i fàbriques, aportant al llarg del 
temps la riquesa agrícola i industrial al pla de Salt. 

Precisament aquests dos usos són els que han predominat al llarg 
del temps però amb l’anàlisi es podrà veure que té un potencial 
que no s’acaba aquí. La seva relació amb el parc de les deveses, la 
possibilitat de gaudir-la com a paisatge entre urbà i natural, el seu 
paper com a frontera i alhora com a element d’unió entre dues 
realitats... són altres usos que es poden considerar.

Per tant,  continuació s’analitzen diversos aspectes de la sèquia i la 
seva relació amb la ciutat de manera que es puguin treure conclusi-
ons que puguin guiar l’actuació a desenvolupar en fases successives 
del projecte.
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La Sèquia Monar és un canal que pren l’aigua del Ter a la Pilas-
tra, en el terme de Montfullà, i la condueix per la plana de Salt, 
travessant aquest poble i Santa Eugènia per acabar desembocant al 
riu Onyar, al Mercadal de Girona, després de transcórrer 2638m 
des del seu inici.

El canal no és igual en tota la seva longitud, la seva secció i la ma-
nera com és construït varien en funció del lloc, així com l’entorn 
mateix per on passa. 

A grans trets es pot distingir quatre tipus de trams, tres en els que  
la sèquia passa descoberta i un en el que passa coberta, que és el 
trem a partir del sifó del Güell. El canal pot passar, en els trams 
descoberts, pot passar enrasat o elevat i el marge pot ser el terreny 
natural o murs de contenció que, segons l’època en la que foren 
construïts poden ser de còdols units amb morter, formigó en mas-
sa o formigó armat. 

Morfologia del Canal
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Rasa al terreny natural

És la tipologia més senzilla. El canal és una rasa excavada 
al terreny natural per la qual corre l’aigua. No té cap 
mena d’impermeabilització. 

Tipologia A Tipologia B Tipologia C Tipologia D

Rasa amb murs de contensió

Aquesta tipologia apareix quan el terreny no és prou 
consistent. En els trams més antics els murs són de pedra 

i en els més recents de formigó. Entremig hi ha molts 
trams ens què s’usa una barreja de pedra i formigó. 

Sobreelevació amb murs de contensió

Aquesta tipologia és freüent arran de les reformes que es 
feren al canal per adaptar-lo a la producció d’energia, per 
a la qual es necessitava un salt d’aigua que s’aconseguia 
sobreelevant la sèquia. Els murs solen ser com els de la 
tipologia anterior. Alguns trams tenen contraforts.  

Canal soterrat

Tipologia que es dóna a la part de sèquia coberta al segle 
passat des del Güell fins a l’Onyar. També hi ha una va-
riant amb volta a sota de les fàbriques. A la Marfà és un 
tram bastant llarg. 
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Al llarg de la història el canal ha estat un element al qual la gent 
s’ha apropat segons les seves necessitats, bé sigui per obrir l’ull i 
deixar passar l’aigua cap a l’hort, bé sigui per construir una fàbrica 
i aprofitar aquesta mateixa aigua com a força motriu. Actualment 
hi ha una altra forma d’aproximament al canal que se suma a les 
anteriors però que no té res a veure amb el benefici econòmic i és 
el gaudi ciutadà.

A la gent li agrada acostar-se al canal per veure com corre l’aigua, 
per passejar al seu costat, per estar en contacte amb la natura... No 
obstant, no és pas sempre possible el trànsit de persones al llarg 
dels marges del canal. L’accessibilitat a aquest varia molt, essent 
per exemple impossible a les fàbriques i òptima a llocs com el parc 
Monar.  D’altra banda hi ha molts llocs on, si bé el trànsit actu-
alment no és possible o és difícil degut a les discontinuitats en el 
recorregut, no es requeriria gaire actuació per condicionar un pas .

La transitabilitat al llarg del Canal

Tram de la Pilastra i les Tribanes

En aquest primer tram després de la Resclosa,  
l’accés d’una banda és fàcil perquè hi ha la Via 
Verda primer i la carretera després que resse-
gueixen el canal, i de l’altra és més difícil per-
què el camí que en un primer moment passa pel 
costat del canal, després se’n desvia i per accedir 
a la sèquia a partir de cert punt s’ha de córrer 
camps a través.

Tram de Montfullà

Aquest tram es caracteritza per un costat pels camps i 
les hortes, que permeten un possible accés encara que 
difícil per la falta de camins, i per l’altre costat, per la 
presència de dues indústries, la Central de Montfullà i 
la Gassol Color, que estan situades sobre i al costat del 
canal per la banda sud i que impossibiliten l’aproxi-
mació a aquest ja que l’accés als recintes està restringit. 
Per esquivar aquests obstacles s’ha de passar forçosa-
ment per l’antiga carretera N-141.

Tram del Comú i Cal Marquès

En aquest tram a banda i banda del canal hi ha camps. Els 
camps són propietat privada però donat que no estan tancats i 
que la majoria es poden vorejar, es pot considerar que l’accés a 
la sèquia és possible si bé no en les millors condicions per falta 
d’un camí. Els camins més propers per poder accedir a aquest 
tram són la via verda de les Deveses o els camins que porten als 
mateixos camps i a Can Devesa i Cal Marquès.

Tram del Barri Vell de Salt

En aquest tram destaca sobretot per la presència de la fàbri-
ca Gassol que ocupa els terrenys a banda i banda del canal i 
impossibilita  de vorejar-lo. Per esquivar l’obstacle que repre-
senta, per la part de les hortes és necessari passar pel camí del 
Safareig de les Dones i per la part del poble, passar pel carrer 
Llarg i el de Lluís Moreno per anar a buscar el camí paral•lel 
a l’autopista.

Autopista AP7 i la Massana

El pas d’aquests dos elements per sobre i per sota 
de la Sèquia respectivament fa que en aquest tram 
sigui impossible vorejar el canal sense desviar-se 
molts metres per anar a buscar els dos únics passos 
i ponts que hi ha en aquesta zona i que queden 
lluny del canal. 
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Tram del Parc Monar

És un dels trams que té millors condicions de transitabilitat. 
Per la banda sud de la sèquia hi ha el parc Monar que té un 
caminet bastant ample que discorre paral•lel al canal.
Per la banda nord hi ha les hortes que no permeten l’accés a 
tocar la sèquia més que per anar a obrir o tancar l’aigua. No 
obstant, l’accés no és impossible ja que des de dins de les hortes 
s’hi pot arribar.

Tram del Molí i les Guixeres

En aquest tram hi ha dos obstacles actualment in-
salvables i que obliguen a donar una bona volta. 
Són d’una banda el conjunt del Molí i l’Escorxa-
dor i de l’altra la zona esportiva de les Guixeres. 
En aquest tram hi ha també dues zones on l’apro-
ximació a la sèquia és molt fàcil, el carrer Agustí 
Cabruja, que és paral•lel al canal i el pàrquing 
de les Guixeres. Tram de la Coma-Cros

Aquest tram està en vies de millora. Quan la fàbrica estava en 
funcionament no es podia transitar al costat de la sèquia en tot 
el tros que aquesta creuava el complex industrial. Amb la seva 
adquisició per part de l’ajuntament i la posterior transformació 
en equipaments s’ha netejat d’edificis dos passatges a banda i 
banda per al pas. Queda encara el volum de l’antiga sala de 
turbines que encara toca a la sèquia i que talla el pas. D’altra 
banda, l’accés a la zona només és possible quan l’equipament 
és obert i no té continuïtat per la banda oest amb el tram de 
les Guixeres.

Tram del Carrer Costabona

Aquest tram, des del límit del terme de Salt i fins al carrer 
de la Sèquia Monar, que té un pont que la travessa, té 
dues parts: la primera, en que el carrer passa a tocar del 
canal i on hi ha una zona de passeig, i la segona, en que 
el carrer es separa de la sèquia i entre l’un i l’altra hi ha 
una fila de cases. Al costat de les hortes, el camí que queda 
més proper és a uns cent metres cap al nord del canal.

Tram del Veïnat de Salt

En aquest tram es van voler fer les coses bé quan es va reurba-
nitzar però es van cometre errors com la creació del parc de les 
teixidores que està situat a banda i banda de la sèquia però 
que pel fet de ser tancat talla més que no pas uneix i esdevé un 
obstacle per a la transitabilitat al llarg de la sèquia. Pel costat 
nord, a partir d’aquest tram  cap a l’est no es pot accedir amb 
facilitat al canal.    

Tram dels Maristes

Des de la Marfà fins al Güell, la sèquia és bastant transitable 
pels dos costats excepte en dos punts que fan que la continuïtat 
del trajecte només sigui possible donant una volta. Es dos punt 
són el pàrquing del Caprabo, a la banda sud que obliga a des-
viar-se per carretera de Santa Eugènia, i les Maristes a la part 
nord, que obliga a rodejar-los per darrere. Entremig, al sud hi 
ha el carrer de Joan Masó i al nord un caminet que segueix el 
canal i que condueix a una zona de les hortes arranjada com 
a parc.

Tram de Sant Eugènia 

A la part vella de Santa Eugènia la sèquia passa pels darreres 
de les cases del carrer de Baix i per tant, pel costat sud no es 
torna a tenir relació amb el canal fins passat la Marfà. Pel cos-
tat nord, com en els trams anteriors la sèquia està en contacte 
amb les hortes i no hi ha cap caminet que la ressegueixi pel 
marge fent-ne complicat l’accés. Al voltant de la Marfà es perd 
el contacte amb la sèquia ja que aquesta passa per sota l’edifici 
i la plaça. Per esquivar els obstacles d’aquest tram s’ha de passar 
o bé pel carrer de baix, o bé pels caminets de les hortes.

Tram soterrat de Girona

A partir del Güell, el canal passa soterrat per sota del carrer de 
Bernat Boades fins a la via del tren i per sota del carrer Sèquia 
fins al riu Onyar, on desemboca.  En tot aquest recorregut el rec 
només és present en el nom del carrer i  a l’encreuament amb el 
carrer Illa, on n’hi ha una part descoberta.
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El paper de l’aigua de la Sèquia com a canal de rec sempre ha estat 
en conflicte amb el paper que tenia com a força motriu per molins 
i fàbriques. Els terrens entre la Sèquia i el Ter són una plana agrí-
cola de regadiu amb tres tipus de conreu, horta, camps i deveses. A 
través d’una xarxa de recs i regueres, l’aigua del canal surt a través 
dels ulls i arriba a totes les hortes i les plantacions d’arbres. 

Les hortes són als terrenys més propers als nuclis urbans i es divi-
deixen en les següents zones: els Comuns, les hortes de la Monar, 
les hortes del Mig, les hortes del Molí, les hortes de les Guixeres i 
les hortes de Santa Eugènia. Són parcel·les molt petites i tancades 
amb tanques, on es planta sobretot hortalisses i verdures. La majo-
ria d’aquestes parcel·les tenen una caseta per guardar les eines i la 
majoria presenten un estat bastant millorable. 

A la part oest de Salt hi ha terrenys agrícoles extensius que són les 
Tribanes i el Clos. Són parcel·les més grosses i s’hi planta sobretot 

El Canal Agrícola

Hortes dels Comuns

Les Tribanes

El Clos

Els Comuns
Hortes de Monar

cereals.

Les Deveses són plantacions d’arbres, sobretot de plàtans. Es plan-
ten en fileres en sentit perpendicular al riu i són regades per recs 
provinents de la sèquia Monar. És un paisatge que canvia periò-
dicament a mesura que els arbres es fan prou grans i es tallen per 
tornar-los a plantar. 

Finalment, la part més propera al riu és la més natura, és la dels 
anomenats aiguadeixos del Ter. És l’espai protegit per el pla Na-
tura 2000. 

Hi ha tota una arquitectura tradicional lligada a l’aigua formada 
pels canals, safarejos, ulls, bagants, passeres, ponts...

 



69

El Pla dels Socs

Els Aiguamolls del Veïnat

Hortes del Mig

Deveses

Hortes del Molí

Parc Monar

Hortes de les Guixeres

Hortes de Santa Eugènia

Hortes professionals i hivernacles

Hi ha una part de les hortes que fun-
cionen de manera professional per 
vendre els productes a mercat. La gran 
majoria de les hortes però, són per a 
l’autoconsum dels hortalans i les seves 
famílies. 

Caminet entre parcel·les

La xarxa de camins del parc de les 
deveses és molt complicada, fruit del 
temps. Hi ha alguns camins principals 
com la Via Verda, i camins molt petits  
en que arriben fins a l’última horta, 
molt sovint fent culs de sac.

Safareig tradicional

A les hortes i propers als recs hi ha en-
cara antics safarejos que servien tant 
per a rentar la roba com per esvandir 
les hortalisses i tenir aigua. La majoria 
ja no s’utilitzan com a tals i alguns els 
han transformat en bagants. 

Rec de les hortes

La xarxa de recs de les hortes és també 
poc racional, per arribar a cada horta 
des de la sèquia es va derivant en petits 
canals, normalment al marge dels sen-
ders o entre horta i horta. La majoria 
són de terra. 

Rec de les deveses

Les deveses també es reguen per una 
xarxa de canals que porten l’aigua fins 
a les plantacions. Són els mateixos que 
reguen les hortes que continuen cap a 
les deveses fins al Ter. 

El Ter

El riu és la frontera nord d’aquest 
terreny agrícola. El Ter és l’agent que 
al llarg del temps ha anat modelant 
aquest zona, aportant en les successives 
riuades els sediments que han format 
aquest terreny tan fèrtil. 
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El segon paper que ha tingut el la Sèquia històricament ha estat la 
de canal industrial. Ja en època medieval se sap que hi havia molins 
fariners i drapers, a més de fargues, tant a Salt com a Santa Eugènia 
i al Mercadal. Amb la revolució industrial aquesta protoindústria 
es va transformar en les indústries tèxtils, principalment, algunes 
de les quals encara es conserven fins avui, tot i que ara ja cap en 
funcionament.  A aquestes s’ha de sumar les centrals hidroelèctri-
ques que són les úniques indústries que han perdurat. 

La sort d’aquestes antigues fàbriques ha estat bastant diferent; a 
Girona la majoria han anat a terra per donar lloc a habitatges o es-
pais lliures, com per exemple el cas de la Grober; a Santa Eugènia, 
la Marfà s’ha convertit en un espai d’equipaments, a l’ensems que 
la Coma-Cros a Salt. En canvi de les dues fàbriques de la Gassol, 
un es troba en estat d’abandó i l’altra pendent d’un pla especial per 
donar-li un nou ús o enderrocar-la. A Montfullà la central hidroe-
lèctrica encara funciona. 

El Canal Industrial

Resclosa auxiliar de la Pilastra

Resclosa auxiliar de pedres i formigó 
de 2m d’altura construïda al segle XX 
per desviar l’aigua del braça nord del 
Ter cap al braç sud, a la resclosa de 
la Pilastra arran d’un canvi del curs 
del riu. 

Resclosa de la Pilastra

Resclosa de planta recta, feta de pedra i 
morter i revestida de ciment. El 1346 
Pere III el Cerimoniós la fa ampliar i 
el 1924 la reformen per adaptar-la a 
l’ús industrial. La caseta amb el ba-
gant és d’aquesta època. 

Central de Montfullà

Central construïda el 1922 per l’Arq. 
Joan Roca Pinet per a subministrar 
electricitat a la Coma-Cros. Posterior-
ment va passar a la Gassol i finalment 
el 1992 la comprà Benjac SA. Té una 
potència de 360 kWA.

La Gassol Color

Es va construir el 1974 entre Salt i 
Bescanó com a planta de tint de roba 
per tancar tot el cicle de la Gassol. Va 
cessar l’activitat als anys noranta. Li-
mita amb la central de Montfullà.  

Central de la Gassol

Construïda el 1952. Turbina tipus 
Kaplan d’eix vertical igual que l’al-
ternador acoblat que és marca Brown 
Bóveri-Baden Suiza, de 450 kVA. La 
central fou comprada el 1996 per Ben-
jac SA. 

La Gassol

Fundada l’any 1846 pel banyolí Pere 
Ramió, i comprada el 1923 per An-
toni Gassol. Cessa l’activitat l’any 
2005. Fou la primera fàbrica de Salt i 
l’última en tancar. Aquesta fàbrica es 
dedicava a la filatura. 

La Farga

Propera a la torre dels Santdionís fun-
cionà molts anys una farga d’aram, 
fins al 1857. Després es convertí en un 
molí fariner. Es conserva el mas i la 
torre adaptats com a habitatge. 

La Monar Textil

Fundada als anys 50 com una am-
pliació de la Gassol per a reforçar la 
producció de teixits per a camiseria. Es 
construí a l’altre costat de la Sèquia, 
en terrenys de les hortes. 
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Central del Molí

Es construí després de l’incendi de la 
fàbrica per donar energia a la Coma 
Cros. El 1992 la comprà Benjac SA.
Els dos alternadors generen una potèn-
cia de 170 kVA cadascun.

La Coma-Cros

Va funcionar com a fàbrica tèxtil 
entre 1850 o 1999. Després l’ajun-
tament l’ha anat rehabilitant com 
a Factoria Cultural i hi ha la seu de 
diversos equipaments com El Canal o 
la Biblioteca. 

El Molí

El molí fariner és transformat al 1876 
en una fàbrica tèxtil que es va ampli-
ant i reformant fins que es crema l’any 
1924. Aleshores és comprada per la 
Coma-Cros per fer-hi la central. 

L’Escorxador Municipal

Fou construït el 1930 i adaptat com 
a magatzem de les brigades el 1987. 
És un conjunt d’edificis d’una planta 
al voltant d’un pati amb plàtans. Ex-
cepte alguna reforma es manté bastant 
l’estat original.

La Mulleras

La fàbrica tèxtil Mulleras fou constru-
ïda el 1861 per Ramió i Cia. Patí un 
greu incendi l’any 1909 i el 1910 la 
va comprar la Coma Cros i ja no va 
tornar a obrir. Només en queda un 
mur amb finestres tapiades. 

La Marfà

Va ser la primera fàbrica de la Sèquia 
i la que durà més, des del 1819 fins al 
2000, quan va ser rehabilitada com a 
equipament cultural municipal. Con-
serva les turbines que la feien funci-
onar. 

Farinera Teixidor

Construïda entre 1910 i 1923 per Ra-
fael Masó i transformada en la seu del 
Punt el 1996 per Arcadi Pla. És un 
dels edificis més representatius de Masó 
i destaca per les teulades i pinacles de 
majòlica blanca.

La Grober

Era la principal de les fàbriques de 
Girona, on hi havia també La Gerun-
dense i les de Pérez Xifra. En funci-
onament des del 1890 fins al 1978. 
Enderrocada, al seu lloc s’hi constru-
ïren habitatges i la plaça Constitució.

Central del Molí

És la primera central elèctrica de la 
Sèquia, data de 1886, quan Narcís 
Xifra va instal·lar una dinamo a la 
turbina del Molí. Ha anat estant en 
parada i en funcionament i ara es vol 
reobrir. Generava 175 kWA.
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La sèquia Monar passa al nord de Salt i de Santa Eugènia, que és la 
part més antiga d’aquests pobles, i pel centre de Girona, pel barri 
del mercadal, al barri vell. Només aquest fet ja bastaria perquè al 
seu voltant hi hagués equipaments i serveis, car durant molts anys 
han sigut el centre de llurs respectius nuclis. A més a més però, 
proper a quests barris antics hi ha zones que es van urbanitzar 
durant la restauració democràtica i en les quals es va aprofitar per 
equipar la ciutat d’aquells serveis els quals no disposava. Exemple 
d’aquests podrien ser els equipaments a banda i banda del Güell, a 
Santa Eugènia, els equipaments de la zona de la Farga, a Salt, i els 
equipaments propers a la plaça de la Constitució, a Girona. 

No obstant és una zona molt densa i malgrat que hi ha alguns 
parcs remarcables com el parc Monar i la nova urbanització de la 
frontissa de Santa Eugènia, és una zona que no conta amb àrees 
verdes urbanes remarcables. 

El Canal d’equipaments i serveis
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Institut Vallvera

 Salt

Factoria cultural Coma Cros

 Salt

Espai Marfà

 Santa Eugènia de Ter

Col·legi Els Maristes

 Santa Eugènia de Ter

Museu del Cinema

 Girona

Escola La Farga

Salt
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Proposta urbanística  4

Proposta arquitectònica  5

Centre de les Hortes i les Deveses de Salt  6
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4. Proposta urbanística

PROJECTE
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4.1.  Interpretació dels anàli-
sis

Les conclusions o la interpretació dels anàlisis realitzats s’ha fet te-
nint en compte tres paràmetres, els recursos, o allò que és existent 
en l’actualitat i és bo, les criticitats, o allò que és existent però que 
és dolent o no desitjable, i les potencialitats, allò que, tot i que en 
la realitat no és pot considerar que sigui bo, és possible que amb 
l’actuació adequada ho pugui esdevenir. 

A grans trets, els elements que tenen més força al lloc són la sèquia 
mateixa, les hortes i les deveses, i la concentració d’equipaments 
existents i possibles. 

Afilant més, segons l’esquema del recursos, el parc de les hortes i 
les deveses, juntament amb les hortes i els parcs urbans existents 
creen un pol verd per la ciutat, relacionant la natura urbana amb 
la natura de l’àmbit fluvial. També és important la presència de 
concentracions d’equipaments a la zona.

Les criticitats es concentren principalment en la connectivitat, que 
és molt difícil al voltant de la sèquia degut a la presència d’edifica-
cions massa properes, manca de ponts, falta de carrers... També hi 
ha una gran presència d’espais en desús que donen mala imatge i 
degraden l’entorn.

Les principals potencialitats són, precisament, aquests espais, jun-
tament amb una reorientació de la resta d’elements crítics que mi-
llorables i, la base d’actuacions futures. A les antigues fàbriques 
s’hi poden fer equipaments o reurbanitzar-ne alguna part, es po-
den convertir els descampats en parcs o aparcaments dissuasius, la 
sèquia pot deixar de ser un element que separa per ser un element 
d’unió, de connexió entre el poble i les hortes però també entre els 
diferents punts d’interès que hi ha al llarg del seu recorregut.

zones millorables

antigues fàbriques

parc de les deveses

hortes abandonades

connexió inexistent

equipaments existents

possibles equipements

zones d’aparcaments i descampats

parcs urbans 

 connexions possibles

autopista com a barrera

 sèquia monar

autopista trabessable

derreres de les cases

sèquia com a element d’unió

sequia actuant de barrera

sèquia  recuperada

sèquia doterrada

Esquema de les criticitats

Esquema de les potencialitats

Esquema dels recursos
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Esquema dels recursos
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4.2.   Estratègia

De la interpretació de l’entorn s’extreuen tres estratègies a nivell 
general per a la zona de relació de la sèquia. Totes tres tenen la 
voluntat de posar el canal al centre de la zona, que en sigui l’ele-
ment definidor i que, a través seu s’articuli la resta d’actuacions 
que s’hagin de portar a terme. 

La sèquia s’entén com un element d’unió, d’enllaç o de connexió 
entre les diferents realitats que travessa. En el sentit N-S, ha de 
relacionar la ciutat amb la natura, en el sentit E-O ha de facilitar 

la connexió entre els equipaments que s’hi situen a la vora o que 
s’hi podrien situar en un futur ja que la tercera estratègia és pre-
cisament que valoritzar el patrimoni industrial en desús per tal 
d’incorporar-lo a la ciutat i, una manera de fer-ho pot ser aquesta. 

És a dir, que la sèquia uneix un seguit de punts d’interès concretats 
en les antigues fàbriques a través dels quals es relaciona la ciutat 
amb la natura.  
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B/1. Crear espais verds entre les hortes i la ciutat

B/2.  Millorar l’accés a les hortes

B/3. Acostar les hortes a la població

C/1. Restaurar els edificis amb valor històrico-artístic

C/2. Retornar a la ciutat les antigues àrees industrials

C/3. Transformar equipament els edificis que ho permetin

A/1.  Permetre el pas al costat del canal

A/2. Unir els diferents equipaments entre ells

B/ TRANSICIÓ ENTRE LA CIUTAT I LES HORTES C/ VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIALA/ CONNEXIÓ AL LLARG DE LA SÈQUIA
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4.3.   Intervencions
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Seguint l’estratègia general i centrant-se en el tram de sèquia més 
proper a l’àrea de projecte, és a dir el tram entre la Gassol i la 
Coma Cros, es proposen un seguit d’actuacions d’acord amb ca-
dascuna de les tres estratègies. 
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1. Permetre el pas entre la Sèquia i la Gassol
2. Permetre el pas arran de la Sèquia al Molí
3. Permetre el pas arran de la Sèquia a la zona esportiva de les Guixeres
4. Habilitar una connexió a través del parc de les Filadores

A)  Connecció al llarg de la Sèquia B)  Transició entre la ciutat i el Parc C)  Valorització del patrimoni industrial

5. Connectar el pedró i la plaça de la Vila amb la Sèquia a través de la Gassol
6. Creació de nous accessos a les hortes i les deveses
7. Connectar els verds urbans amb els verds naturals
8. Ampliar el pàrquing per evitar l’entrada de vehicles al Parc
9. Crear horts socials a les zones d’hortes més properes al nucli urbà. 

10. Potenciar la part antiga de la Gassol 
11. Potenciar els edificis del Molí, l’escorxador i la central
12. Connectar entre si els equipaments de la Coma Cros a ambdós costats de la 

Sèquia

77

7

7
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6
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11
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5. Proposta  arquitectònica

PROJECTE
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5.1.  Estratègia

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TRANSICIÓ ENTRE EL POBLE I LES HORTES 
· 

Connectar físicament ambdós costats de la sèquia 
· 

Crear un conjunt unitari que lligui la realitat de cada costat 
· 
 
 
 

CONNEXIÓ AL LLARG DE LA SÈQUIA 
· 

Permetre el passeig al llarg de la sèquia sense entrebancs 
· 

Crear espais de parada o descans al llarg del recorregut 
· 
 
 
 

VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL 
· 

Rehabilitar i contextualitzar els edificis segons el seu estat 
· 

Donar un nou ús als edificis en funció de llurs característiques 
· 
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5.2.   El Parc de les Deveses
D’acord amb el Pla General, el Parc de les Deveses de Salt ocupa 
310 hectàrees de terreny entre el riu Ter i el poble de Salt que re-
presenten el 47% de la superfície del terme municipal.

Actualment aquesta zona està qualificada de no urbanitzable però 
no ha estat sempre així. El Pla General de Girona que es feu du-
rant l’època en que Salt estava annexionat a la capital en preveia la 
urbanització com a zona industrial. 

La mobilització ciutadana en reclamació d’un necessari pulmó 
verd pel poble va salvar el parc fent que, amb la segregació de 
Girona, l’ajuntament de salt el qualifiqués altra vegada de sol no 
urbanitzable, salvant-lo així de l’especulació.

A finals dels anys 80 s’establí una franja naturalitzada en aterme-
nar-se el Domini Públic Hidràulic i finalment, el 2009 les deveses 
es declararen part del lloc d’Importància Comunitària de les Ribes 
del Baix Ter, dins del pla Natura 2000.
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Història

La història de les deveses va lligada al Ter des dels seus inicis. Les 
contínues riuades que periòdicament assolaven la zona abans de la 
construcció dels embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral va 
conformar el paisatge d’aiguadeixos, antics cursos del riu abando-
nats. La població tradicionalment havia anat construint  defenses 
i motes per protegir-se de les avingudes, fent traslladar el curs del 
riu cap al nord i ampliant la superfície d’aiguadeixos entre els nu-
clis de població i el riu. 

La primera referència als aiguadeixos és del segle IX, en un do-
cument on s’esmenten entre recs i molins. Al segle XV ja es par-
la de deveses, aprofitaments dels boscos de ribera com a pastures 
d’animals.  Als segles XV i XVI disminueix la població degut a les 
pestes i a les males collites i els documents comencen a parlar de 
deveses i vernedes fins que la població torna a augmentar al final 
del segle XVI provocant una expansió de l’horta. Durant els segles 
posteriors hi hagué moltes pugnes entre ramaders i agricultors per 
a l’aprofitament dels terrenys i de les aigües. Finalement al segle 
XIX s’aniran substituïnt les deveses per arbredes. 

Com és el Parc

Està format principalment per tres franges paral·leles al riu. La 
més propera, la més natural, amb boscos de ribera, prats i aigua-
molls als antics braços del Ter. La segona franja està formada per 
plantacions d’arbres en filera, plàtans principalment i la tercera és 
la més antropitzada al ser la més propera al poble. Està formada 
per les hortes i els camps i s’abasteix, com les arbredes, de l’aigua 
de la sèquia Monar que corre per tot el parc mitjançant una xarxa 
de petits recs que acaben desembocant al riu. 

El parc té molt de patrimoni natural, tant pel que fa a la flora com 
a la fauna, i es treballa per millorar-ne la biodiversitat d’espèci-
es animals, com la llúdriga i la cigonya, i vegetals. El patrimoni 
històric també és abundant i és format en gran part per elements 
relacionats amb l’aprofitament o amb la protecció de les aigües del 
Ter.
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El Pla Especial de les Deveses

El 2008 s’aprova el pla especial de les deveses amb els objectius de 
garantir la continuïtat de l’activitat rural, especialment l’horticul-
tura, la conservació del patrimoni natural i rural, el gaudi de la 
població i una gestió cooperativa. 

El pla especial contempla la creació d’un parc a escala metropoli-
tana que garanteixi els punts anteriors i que en definitiva defensi la 
natura però alhora la posi a l’abast del ciutadà.

El pla especial contempla tot un seguit de mesures per a la creació 
del nou parc entre les quals hi ha la de la creació d’un centre que 
doni suport al parc i que encara no s’ha construït. 
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El parc

El parc disposa de tres tipus de zones, les naturals, les d’aprofita-
ment agrícola i les dedicades a l’oci. Les primeres es pretén que 
siguin bastant inaccessibles i separades de l’activitat humana per 
tal de donar llibertat a la natura per desenvolupar-se normalment. 

La segona és l’aprofitament econòmic de la terra, la silvicultura 
i l’agricultura tant extensiva com intensiva, en forma de camps i 
hortes. 

La tercera, més o menys repartida per tot el parc és l’ús que se li 
dóna per part de la ciutadania com a lloc d’esbarjo en un entorn 
natural proper a la ciutat. S’hi realitzen moltes activitats, sobretot 
lúdiques i esportives ja que hi ha diverses zones d’esbarjo i moltes 
rutes que aprofiten els camins, com els itineraris saludables de la 
diputació o les rutes ciclistes de les Vies Verdes, la Pirinexus o el 
Camí de Sant Jaume. També hi ha espais per als esports aquàtics 
com una pista d’eslàloms de kaiak o diverses hípiques. 
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5.2.   Programa

El Centre de les Hortes i les Deveses de Salt és un equipament 
dedicat a la gestió i la divulgació del parc de les Deveses de Salt i 
de les hortes.

El programa, per tant, es divideix en tres àrees: l’àrea d’adminis-
tració del parc, l’àrea de divulgació i l’area de suport a l’horta.

La primera se situa als edificis pertayents a l’antiga fàbrica del Molí 
situats més propers a la ciutat, és a dir, els del marge dret de la 
sèquia. Inclou dues parts diferenciades, la de gestió, amb les ofi-
cines i sales de reunions per a les entitats,  i la d’investigació, amb 
laboratoris i despatxos pels investigadors; separades les dues per 
una zona comuna amb centre de recursos.

La segona se situa a l’edifici principal de l’escorxador, al marge 
esquerre de la sèquia i en relació a l’espai públic. Està dedicat a 
l’atenció dels visitants i conté una sala d’actes, una sala d’exposici-
ons i una sala taller habilitada amb una cuina.

La tercera àrea se situa en un edifici de nova construcció situat per 
sota del rasant de l’edifici original, aprofitant la diferència de cota 
entre el terra i la sèquia. Aquest edifici dóna suport a les hortes 
socials a les quals té accés directe ja que estan a la mateixa cota. 
Està equipat amb vestidors, serveis i magatzems per als hortalans i 
garatge per a la maquinària. 

Totes tres parts estan connectades per mitjà d’una galeria que els 
uneix i unifica, de manera que es dóna continuitat i unitat a tres 
edificis singulars.
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5.3.   Plantes, alçats i seccions

Planta Cobertes (P+2)
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Planta superior (P+1)
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Secció longitudinal AA’
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Secció longitudinal BB’
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6. Construcció

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
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CE_ Coberta enjardinada 

01. Panot hexagonal 30x30x5cm de pedra artificial 
02. Vegetació extensiva (herba o gespa) 
03. Capa de protecció de gravetes. 50mm de gruix
04. Substrat retentor URB6e. 100mm de gruix
05. Làmina filtrant geotèxtil 300g/m2
06. Làmina drenant HDPE Floradrain FD-25e
07. Filtre drenant TGV 21
08. Geotèxtil sobre aïllament de polipropilè 125g/m2 (TERRAM 
2000)
09. Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit. 45mm de gruix
10. Geotèxtil sobre làmina PVC de polièster 200g/m2 (ROOF-
TEX 250)
11. Làmina impermeabilitzant de PVC armada amb fibra de vidre. 
1,2mm de gruix
12. Geotèxtil sota làmina PVC de polipropilè 25g/m2 (TERRAM 
2000)
13. Pintura d’imprimació asfàltica
14. Capa de morter de regularització. 20mm de gruix
15. Capa de pendents 1,5% de formigó cel•lular,  100mm de gruix 
màxim
16. Formació de mitja canya
17. Reforç de la làmina impermeable
18. Remat d’acer galvanitzat preformat
19. Perfil d’acer galvanitzat fixat al mur
20. Barana d’acer galvanitzat ancorada al mur

TI_ Tancament interior

01. Guix laminat. 15mm de gruix
02. Aïllament de llana de roca. 10mm de gruix
03. Estructura de cel ras d’acer galvanitzat penjada al forjat
04. Muntant d’acer galvanitzat
05. Canal d’acer galvanitzat
06. Tapeta de fusta
07. Junta de dilatació de poliestirè expandit

F_ Fonamentació

01. Formigó de neteja. 50mm de gruix
02. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/12/IIa excèntri-
ca,
03. Impermeabilització amb làmina butílica fixada amb cola. 
15mm de gruix
04. Làmina de drenatge de polipropilè amb capa protectora, resis-
tent a l’impacte i a la compressió. 50mm de gruix

05. Tub de drenatge de PVC de Ø40cm
06. Graves
07. Terreny natural
08. Separadors normalitzats de PVC

E_ Estructura 

01. Formigó de neteja
02. Forjat sanitari de formigó armat HA-25/B/12/I amb capa de 
compressió de malla d’acer corrugat. Rodons Ø10mm cada #20x20cm. 
Sistema d’encofrat perdut tipus caviti, de 40cm d’alçada. 
03. Junta de dilatació
04. Mur de formigó armat HA-25/B/20 de gruix variable entre 30 
i 35cm
05. Armadures d’acer corrugat
06. Cèrcol perimetral de dimensions segons mur i/o forjat
07. Biguetes autoportants per a formació de forjat unidireccional
08. Revoltons ceràmics per a la formació de forjat unidireccional
09. Malla de repartiment #20cm
10. Reforç d’armat de negatiu d’acer corrugat, diàmetre variable
11. Junta de formigonat
12. Muret perimetral de formigó armat HA-25/B/20 de gruix va-
riable entre 30 i 35cm
13. Solera ventilada mitjançant encofrat perdut modular

A_ Altres

01. Conducte d’instal•lacions

O_ Obertures

01. Fusteria amb tall de pont tèrmic de fusta
02. Vidre doble amb cambra d’aire. Armat 5+5/cambra d’aire 12/
laminar 6+6
03. Marc de fusta

EA_  Estructura d’acer

01. Pilar de perfil HEB-200
02. Pilar de perfil HEB-220
03. Biga de perfil HEB-200
04. Creueta de punxonament
05. Platina d’ancoratge d’acer
06. Perns d’ancoratge

Llegenda 

Secció constructiva del soterrani
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CE_ Coberta enjardinada 

01. Panot hexagonal 30x30x5cm de pedra artificial 
02. Vegetació extensiva (herba o gespa) 
03. Capa de protecció de gravetes. 50mm de gruix
04. Substrat retentor URB6e. 100mm de gruix
05. Làmina filtrant geotèxtil 300g/m2
06. Làmina drenant HDPE Floradrain FD-25e
07. Filtre drenant TGV 21
08. Geotèxtil sobre aïllament de polipropilè 125g/m2 (TERRAM 
2000)
09. Aïllament tèrmic de poliestirè extrudit. 45mm de gruix
10. Geotèxtil sobre làmina PVC de polièster 200g/m2 (ROOF-
TEX 250)
11. Làmina impermeabilitzant de PVC armada amb fibra de vidre. 
1,2mm de gruix
12. Geotèxtil sota làmina PVC de polipropilè 25g/m2 (TERRAM 
2000)
13. Pintura d’imprimació asfàltica
14. Capa de morter de regularització. 20mm de gruix
15. Capa de pendents 1,5% de formigó cel•lular,  100mm de gruix 
màxim
16. Formació de mitja canya
17. Reforç de la làmina impermeable
18. Remat d’acer galvanitzat preformat
19. Perfil d’acer galvanitzat fixat al mur
20. Barana d’acer galvanitzat ancorada al mur

TI_ Tancament interior

01. Guix laminat. 15mm de gruix
02. Aïllament de llana de roca. 10mm de gruix
03. Estructura de cel ras d’acer galvanitzat penjada al forjat
04. Muntant d’acer galvanitzat
05. Canal d’acer galvanitzat
06. Tapeta de fusta
07. Junta de dilatació de poliestirè expandit

F_ Fonamentació

01. Formigó de neteja. 50mm de gruix
02. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/12/IIa excèntri-
ca,
03. Impermeabilització amb làmina butílica fixada amb cola. 
15mm de gruix
04. Làmina de drenatge de polipropilè amb capa protectora, resis-
tent a l’impacte i a la compressió. 50mm de gruix

05. Tub de drenatge de PVC de Ø40cm
06. Graves
07. Terreny natural
08. Separadors normalitzats de PVC

E_ Estructura 

01. Formigó de neteja
02. Forjat sanitari de formigó armat HA-25/B/12/I amb capa de 
compressió de malla d’acer corrugat. Rodons Ø10mm cada #20x20cm. 
Sistema d’encofrat perdut tipus caviti, de 40cm d’alçada. 
03. Junta de dilatació
04. Mur de formigó armat HA-25/B/20 de gruix variable entre 30 
i 35cm
05. Armadures d’acer corrugat
06. Cèrcol perimetral de dimensions segons mur i/o forjat
07. Biguetes autoportants per a formació de forjat unidireccional
08. Revoltons ceràmics per a la formació de forjat unidireccional
09. Malla de repartiment #20cm
10. Reforç d’armat de negatiu d’acer corrugat, diàmetre variable
11. Junta de formigonat
12. Muret perimetral de formigó armat HA-25/B/20 de gruix va-
riable entre 30 i 35cm
13. Solera ventilada mitjançant encofrat perdut modular

A_ Altres

01. Conducte d’instal•lacions

O_ Obertures

01. Fusteria amb tall de pont tèrmic de fusta
02. Vidre doble amb cambra d’aire. Armat 5+5/cambra d’aire 12/
laminar 6+6
03. Marc de fusta

EA_  Estructura d’acer

01. Pilar de perfil HEB-200
02. Pilar de perfil HEB-220
03. Biga de perfil HEB-200
04. Creueta de punxonament
05. Platina d’ancoratge d’acer
06. Perns d’ancoratge

Llegenda 

Secció constructiva de l’edifici 
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7. Estrucuctures

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
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Els edificis de nova construcció del projecte tenen dos sistemes 
estructurals principals. Els edificis sobre rasant són construïts amb 
estructura d’acer i forjats mixtos unidireccionals de xapa col•la-
borant i l’edifici que està construït per sota del rasant del carrer 
està compost de murs de càrrega de formigó armat que es deixa 
vist com a  mínim per alguna de les seves cares i de pilars d’acer a 
la façana. El forjat d’aquesta part és unidireccional, de biguetes i 
revoltons ceràmics, que es recolza sobre els murs de formigó por-
tants. El perímetre en tres de les quatre cares és un mur de conten-
ció també de formigó.

En aquesta part es calcula un pòrtic de l’estructura de la part so-
terrada, és a dir, la coberta de la planta P-1.

ɣf

150,0	kg/m^2 1,35

200,0	kg/m^2 1,35

500,0	kg/m^2 1,5

40,0	kg/m^3 -

890,0	kg/m^2

ZO
NE

S	D
E	P

ÚB
LI
CA

	
CO

NC
UR

RÈ
NC

IA

TOTAL

intens

intens

intens

-

Pes	Propi

Càrregues	Permanents

Sobrecàrrega	d'ús

Neu

COBERTA	ENJARDINADA	XAPA	GRECADA	(7+7cm)	

CÀRREGUES Control	execució
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Diagrama de tallants 

Diagrama de moments

Diagrama de la deforomada

Fletxa màxima= 2,1mm
F/L=1/3767

Segons el CTE S.E. la fletxa màxima permesa en aquest edifici de 
nova construcció és de la llum màxima dividit per 400, en el cas 
del meu projecte com es tracta en gran mesura d’un rehabilitació 
he considerat una llum màxima de la llum dividida per 1000

En el cas del projecte:

Llum màxima = 780cm. Per tant, la fletxa màxima permesa és  = 
L/400 = 780/400 = 1,95cm

(En els diagrames es marca el punt més desfavorable de defor-
mació (FM, fletxa màxima)i es pot veure com compleix aquesta 
restricció de la normativa).

Com es pot veure la fletxa és molt més inferior al que marca la 
normativa i per tant l’estrucutra compleix. 
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8. Instal·lacions

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE



128

9.1.  Subministrament d’electricitat i enllumenat

Planta superior P+1

0 2.5
E: 1/400

5 10m
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Polsador d’alarmaPlànols indicatius de sortida 
i mitjans d’extinció

Bloc autònom d’enllumenat 
d’emergència

Extintor  21 A-13 B

Sectorització d’incedis

Recorreguts d’evacuació

Boca d’incendis equipada  
ø45

Detector de fums Bloc autònom d’enllumen-
tat d’emergència i sorti

Sirena d’alerta

Planta inferior P-1

Planta baixa PB
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9.2.  Subministrament d’aigua

Planta superior P+1

0 2.5
E: 1/400

5 10m
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Aigua Calenta Sanitària 
ACS

Aigua freda

Escalfador

Planta inferior P-1

Planta baixa PB
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9.3.  Sanejament

Planta superior P+1

0 2.5
E: 1/400

5 10m
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EmbornalBaixant Ø 110 PVC Baixant Ø 110 PVCArqueta sifònica registrable

Arqueta sifònica registrable

Pou de registre Vàlvula antiretorn

Pou de registreCol·lector Col·lectorVàlvula antiretorn

Planta inferior P-1

Planta baixa PB
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9.4.  Climatització

Planta superior P+1

0 2.5
E: 1/400

5 10m
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Conducte d’impulsióUnitat exterior Conducte de coure amb 
fluïd refrigerant 

Reixeta d’impulsió

Conducte a coberta

Extractor

Conducte de retornUnitat interior Reixeta de retorn

Conducte d’extracció

Planta inferior P-1

Planta baixa PB
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9.5.  Seguretat en cas d’incendi

Planta superior P+1

0 2.5
E: 1/400

5 10m
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Polsador d’alarmaPlànols indicatius de sortida 
i mitjans d’extinció

Bloc autònom d’enllumenat 
d’emergència

Extintor  21 A-13 B

Sectorització d’incedisBoca d’incendis equipada  
ø45

Detector de fums Bloc autònom d’enllumen-
tat d’emergència i sorti

Sirena d’alerta

Planta inferior P-1

Planta baixa PB
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9.6.  Instal·lacions a la coberta
0 2.5

E: 1/400
5 10m
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EmbornalUnitat exterior Plaques solarsVentilació

Pendent de la cobertaConducte de coure amb 
fluïd refrigerant

Planta cobert P+3
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