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El projecte final que entrego pretén resumir els coneixements adquirits durant aquests anys. Es 
va plantejar i abordar, des de l’inici, analitzant els problemes i aportant un seguit de solucions que 
demostrin certa comprensió de la disciplina arquitectònica.

El treball parteix de la anàlisis del paisatge i funcionament de la Vall de Camprodon seguidament 
es centra en el municipi de Camprodon, en el seu estat actual i la seva evolució per llavors estudiar 
una peça clau del patrimoni del poble com és el Castell de Sant Nicolau en estat de ruïna i oblit. 

A continuació es presenta la proposta que busca recuperar la zona del castell per mitjà de 
l’emplaçament del projecte, que juntament amb un programa d’ús vinculat a la promoció dels esports 
de muntanya aporti un canvi al model de turisme, ja esgotat, del qual viu directa o indirectament 
gran part de la població de la Vall de Camprodon.
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LA VALL DE CAMPRODON
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Geogràficament, la Vall de Camprodon esta situada on els Pirineus comencen a tenir una altura 
considerable, però la influència del mediterrani permet un clima benvolent.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
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SITUACIÓ  ADMINISTRATIVA

Administrativament forma part de la comarca del Ripollès i aquesta depèn de la província de Girona. 
A nivell local, cada poble de la Vall gestiona el seu municipi però, i hi  v ha una voluntat cada vegada 
més necessària de compartir serveis i iniciatives conjuntes a través de la Mancomunitat de la Vall.
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Riu Ter

Riu Ritort

Riu Ter
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PAISATGE

secció a-a’ secció b-b’ secció c-c’

secció c-c’ secció d-d’ secció e-e’
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PAISATGE

EL PAISATGE DE LA VALL DE CAMPRODON

La Vall de Camprodon forma part del Pirineu axial i engloba l’alta vall del riu Ter.  S’estructura 
tot seguint el riu Ter a llevant i el riu Ritort a ponent; dues valls orientades de nord a sud i unides 
a la zona de Camprodon. Aquestes presenten un gran nombre de valls secundaries, amb uns 
desnivells i pendents considerables. 

El relleu es muntanyós i presenta una gran força visual i paisatgística, degut a la diversitat de 
façanes en el paisatge i múltiples conques visuals resultat de la complexa xarxa fluvial conformada 
pel riu Ritort i pel Ter. El baix grau de humanització de bona part de les valls, provoca que l’espai 
presenti un gran interès per a la conservació de la flora i la fauna.

El clima és propi de l’alta muntanya als nivells més elevats i de la muntanya mitjana als fons de la vall 
i al peu dels vessants. La relativa proximitat del mar afavoreix la precipitació orogràfica dels vents 
de llevant, fet que proporciona una elevada pluviometria, un aspecte que juntament amb l’altitud 
condiciona els tipus de vegetació que colonitza les valls. Per sota dels 1600 m d’altitud, els estius 
no són especialment secs ni calorosos, ni els hiverns extremadament freds.

L’EVOLUCIÓ DEL PAISATGE 

El fet que la Vall de Camprodon es localitzi en una zona de frontera ha comportat una sèrie 
d’avantatges i dificultats, fet que ha definit l’estructuració humana del territori caracteritzat l’evolució 
del seu paisatge. La fisonomia  dels nuclis històrics, així com la disposició i ubicació dels diferents 
castells i fortificacions, són la petja física de l’alt grau d’interrelació que hi ha hagut entre les dues 
bandes del Pirineu , ja sigui per raons socials, econòmiques o pels abundants conflictes bèl·lics.

Bona part de l’evolució del paisatge ha estat lligada als canvis de la superfície ocupada pels boscos, 
les pastures i els nuclis urbans. Al ser una zona de muntanya, les pastures ocupen una superfície 
considerable en el paisatge mentre que l’activitat agrícola es localitza en els fèrtils dipòsits al·luvials 
del riu Ter i Ritort; així com els replans de les valls, on es van construir unes estretes feixes avui en 
dia quasi abandonades.

Darrerament, el turisme ha aparegut amb força i s’ha convertit en la primera font d’ingressos de la 
Vall de Camprodon, fet que ha provocat importants canvis en el paisatge. Hi ha hagut un important 
augment  v vde la superfície construïda dins dels principals nuclis urbans producte sobretot de la 
forta demanda de segones residències i també una certa recuperació de la població dispersa per 
l’augment del turisme rural.
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MUNICIPIS

Quan parlo de Camprodon parlo del poble que ocupa el centre de la Vall, la qual acaba rebent 
el nom de Vall de Camprodon, però la componen els municipis de Setcases, Vilallonga, Llanars, 
Molló, Sant Pau de Segúries i el propi Camprodon, junt amb urbanitzacions com la de Font Rubí 
i petits nuclis de població com poden ser Rocabruna, Beget, Tragurà, Abella, La Ral, La Colònia 
Estabanell i Freixenet 
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COMUNICACIONS

A nivell de comunicacions les vies principals segueixen paral·leles als rius que defineixen les 
seccions de la Vall. Trobem una via d’importància superior, la C-38, ja que permet la connexió amb 
França, a la vegada dóna connexió a les localitats de Molló, Rocabruna, Beget, Font Rubí. 
A partir de Camprodon, sorgeix la via GI-5624, que finalitza a Vallter 2000, i dóna servei a Llanars, 
La Roca, Abella,  v Vilallonga, Tregurà i Setcases. 
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CAMPRODON
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Per tot lector d’aquest projecte final de carrera que no hagi visitat mai Camprodon i la seva Vall el 
podria introduir de la següent manera:

· El punt geogràfic està situat a 42º 22’ de latitud Nord i a 6º 5’ de longitud Est del meridià de Madrid.

- Etimològicament, Camprodon deriva del llatí, com alguns historiadors afirmen, de  “Campus 
Rotundus”, hi ha la interpretació d’un origen bèl·lic-militar , la qual cosa ens podria parlar de l’origen 
de la població, però també segons Horaci, “Rotundus” era una sinònim d’harmoniós i “Campus” de 
lloc, per tan  lloc harmoniós

Sabent que Camprodon és un gran jardí entre dos rius i rodejat de atapeïdes muntanyes em 
decanto personalment per la segona interpretació. 

INTRODUCCIÓ A CAMPRODON
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ENTORN NATURAL
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ENTORN NATURAL
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ENTORN URBÀ
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CLASSIFICACIÓ EDIFICIACIÓ
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EQUIPAMENTS
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VIALITAT
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CONCLUSIONS

ENTORN NATURAL

El paisatge més proper del municipi està configurat per masses de bosc de muntanya; a nivell 
intern, s’observa que encara és conserven part dels boscos de ribera.  Els prats de pastura i les 
zones de cultius hortícoles, configurades en feixes de pedra seca, acaben definit l’escenari de 
Camprodon. 

ESPAIS URBANS

Els espais públics s’articulen a través de les places dins el nucli històric conjuntament amb les tres 
zones verdes principals del poble: el passeig Maristany, el passeig de la Font Nova i el parc de la 
Mare de la Font. La presència de la vegetació és una constatant dins el poble, ja que les propietats 
privades estan acompanyades de grans jardins entre els quals, els més representatius són: Els 
jardins de l’antiga fàbrica de les galetes Birba, els dels xalets del passeig Maristany, els de la finca 
the Dollies Cottage i els jardins de can Vinke.

CLASSIFICACIÓ DE L’EDIFICACIÓ

Podem veure que el nucli del poble està configurat per edificis residencials de crugia estreta, 
determinada pel creixement històric. A mesura que ens allunyem, en direcció est o oest, cap a 
l’exterior, apareixen en tipologies de ciutat Jardí i congregacions de baixa densitat. De la mateixa 
manera, en direcció sud observem la presencia d’edificacions d’alta densitat i la zona industrial del 
municipi.

EQUIPAMENTS.

Observem que la distribució de les grans superfícies d’equipament, esportius i educatius, es 
concentren a l’exterior del poble i es deixen els espais en el nucli històric pels equipaments que 
demanden menys superfície, administratius i culturals. Els allotjaments hotelers ocupen edificis 
històrics dins del nucli del poble.

VIALITAT

A conseqüència d’ocupar el centre de la Vall, l’entrada a Camprodon distribueix el transit a partir de 
dos desviaments, un direcció França i l’altre direcció Vallter 2000, també són les vies del poble més 
utilitzades per desplaçar-se entre municipis amb el vehicle.

A nivell intern del municipi observem una estructura vial distribuïda de manera longitudinal al llarg 
del pas dels rius que esta determinada pel creuament de diversos ponts, aquest fet genera un 
desplaçament circular.

Els caps de setmana i durant l’estiu s’afavoreix als visitants, prohibint la circulació rodada, al centre 
del poble. La falta d’espai al centre del poble a condicionat la situació dels nous aparcaments, que 
encara no cobreixen la alta demanada puntual.
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1-El passeig de la font Nova

El parc de la Mare de la Font-3

2-El passeig del Maristany
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Les façanes del riu Ritort El carrer València, el carrer principal de Camprodon El monestir de Sant Pere
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Evolució històrica
CAMPRODON
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Els orígens de la vila de Camprodon, en la que s’aixecarà el Convent del Carme amb la seva 
església, cal situar-lo en la fundació del monestir de Sant Pere l’any 948, paratge on actualment s’hi 
troba el monestir del poble.

La Vall de Camprodon però, té evidències històriques i arqueològiques d’altres pobladors 
primigenis, anteriors als que varen donar l’origen a l’actual vila de Camprodon i pobles de la Vall.
Així s’han trobat restes de destrals neolítiques al lloc de  les Cabanyes prop de les antigues pedreres 
d’aquella zona. També restes d’enterraments i algun estri, en coves i llocs de la vall,  de l’edat del 
coure, entre 1500 i 750 a.c.

Del 700 al 500 a.c. eren els pobladors de llocs enturonats, encimbellats o alts i prop de l’aigua de 
la Vall (ibers, bascos i celtes). Els ibers i bascos, emparentats i procedents, de temps immemorial,  
d’alguna antiga i anterior migració (dels actualment anomenats pobles urdo-mediterranis, 
procedents del sud i d’Àfrica) i els celtes per les invasions indoeuropees i cèltiques als volts del 
700 ac.

El mateix puig on el XII-XIII s’aixecarà el castell de Camprodon, s’anomenava ja “Puig de les 
Relíquies”. Encara que més que restes de Sants, es devia tractar de restes d’algun antic poblat 
ibèric. 

ORIGENS
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imatge de Camprodon al segle IXPossible imatge de Camprodon al segle IX
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Camprodon és, al 1017, una agrupació de cases d’artesans al voltant de les Sagreres de l’església 
de Santa Maria. Un espai de protecció dels artesans i emmagatzematge de la producció agrícola 
de la pagesia depenent del poder religiós. Tanmateix, ja ha començat la feudelització, la propietat 
individual s’intercanvia per seguretat i protecció. Es conforma el poder monacal en el domini de la 
Vila i en possessions.

Fins l’autorització del mercat al 1118 , Camprodon és un poble agrícola amb masos dispersos i 
pocs artesans al voltant del monestir i la parròquia.

El 1078 el monestir de Sant Pere passa a domini del de Moissac; i el 1169 s’aixeca l’actual monestir 
romànic de Sant Pere; és un monestir benedictí, però edificat en un romànic.

L’economia agrícola es complementa amb el comerç i els serveis. És el començament de l’època 
“daurada” medieval de la vila i que s’allargarà, amb sotracs, fins l’època posterior al terratrèmol de 
1428, data a partir de la qual s’inicia la lenta decadència de la vila.

Al 1193 s’autoritza la construcció d’un castell  al lloc del Puig de les Relíquies (turó en el centre del 
poble, entre les futures vila de dalt i vila de baix), on estaven situades immemorialment monges 
agustinianes.

Entre 1195 es construirà aquest castell de Sant Nicolau, alhora que el mateix Pont Nou (actual 
emblema turístic camprodoní) com a part integrant de les muralles que una volta fortificat el puig, 
s’aixequen  per protegir la vessant assolellada del castell, i conformen les primeres muralles del que 
des llavors és la “Vila de Baix”.
El monestir i la parròquia resten fora la protecció física del Castell i noves muralles. Amb el temps i 
creixent a banda i banda constituiran fins unir-se amb l’entrada nord a la vila de baix, en la vila de 
dalt, on se situen a peu de camí (actual carrer València) els artesans i serveis i prefiguraran el carrer 
comercial, actual, per excel·lència de Camprodon. El mercat, impulsor de l’economia del poble,  es 
produeix, però a l’interior del recinte protegit del Castell.

Les exigències reials, Jaume I, faran finalment que la Vila de Camprodon passi del domini monacal-
baronal al reial, el rei es reserva bàsicament la propietat vila de baix i castell. Camprodon se’n 
beneficia econòmicament a l’hora d’obtenir el dret de fira i es converteix en la nova capital i vegueria 
més important de Camprodon.

Entre 1257 i 1315, la manca d’espai  i cabuda en l’espai protegit del Castell de Sant Nicolau, porten 
a habitar, construir i densificar, ràpidament, l’espai emmurallat de la Vila de Baix. La rellevància del 
comerç i la importància creixent de la vila, permet conèixer l’existència d’un Call Jueu (al menys, és 
de suposar, fins 1391). 

Al començar el segle XIV, veu així mateix el desenvolupament i apogeu productiu de la manufactura 
llanera i tèxtil, comparable i fins i tot superior, a la d’altres ciutats catalanes, que en seran l’epicentre 
tèxtil al s. XIX. L’agricultura es troba en aquests moments en règim de sobreexplotació i es 
reconverteix mà d’obra  a l’industria.

La capitalitat de vegueria comporta també contrapartides, així les freqüents lluites i controvèrsies 
amb altres poders de la comarca o de les veïnes: Lluites i invasió de Sant Joan de les Abadesses 
(1327-30), bloqueig de Camprodon per part de la Vegueria de Besalú amb episodis de fam a la 
Vila (1333-38)...

El brot més important de pesta, al 1348  (episodis 1347-51) almenys acaba amb una tercera part 
de la població de la Vila. La despoblació és tan gran que consten ocupacions posteriors de cases 
abandonades al 1349 o la possibilitat de la seva ruïna al 1351.

DEL SEGLE X-XIV
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Possible imatge de Camprodon al segle XII
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El 2 de febrer de 1428, un fort terratrèmol amb epicentre probable a Queralbs o al Ripollès, sacsejà 
la Vila de Camprodon. S’estima que podia haver arribar al IX de l’escala de Mercalli (sobre XII) 
causant gravíssims danys a tota la Vall de Camprodon, al Ripollès i fins i tot comarques veïnes. Es 
tracta d’un dels moviments més forts detectats històricament a Catalunya, produït en una sèrie de 
terratrèmols i repeticions d’intensitats diverses dels anys precedents i posteriors que afectaren l’eix 
Amer-Olot-Ripoll-Camprodon-Puigcerdà. A més, el fortíssim precedent del 1427 ja havia arruïnat 
Olot i altres pobles de la Garrotxa. Les conseqüències també seran històriques en l’arquitectura 
monumental de les zones afectades amb desaparició d’importants parts i edificis medievals 
anteriors. A Camprodon, segons algunes fonts, provoca de 100 a 200 morts en una població d’uns 
1300-1500 habitants. A més, cremen la majoria de cases fetes fusta de pi.

Entre 1462 i 1472 la guerra de remença comporta setges i incendis en la població emmurallada i la 
descripció de cases ensorrades i muralles malmeses. És una època de greus dificultats financeres 
i socials amb un empobriment generalitzat.  

L’any 1470 Camprodon és ocupat per tropes franceses que roben i saquegen totes les esglésies 
de la Vila.

Del 1655-58 el Castell de Sant Nicolau és ocupat per tropes franceses. Tot això, no millora la situació 
econòmica de la població sinó que la empitjora. 

Al 1718 Camprodon està habitat per 960 persones.

Camprodon es repoblava lentament; al 1787 havia assolit 1332 habitants, gairebé un nombre 
comparable als millors moments del s. XIII i XIV.

Al 1793 es produeix l’ocupació de Camprodon, amb l’incendi de més d’un centenar de cases, 
saqueig de les propietats i esglésies, per part de l’exercit francès en el decurs de la Gran Guerra. 
Al 1794 la vila tornarà a ésser ocupada.

DEL SEGLE XV-XVII

Litografia històrica de Camprodon
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imatge de Camprodon al segle XV
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L’intent d’industrialització de la Vall de Camprodon, al 1844, amb uns alts forns al Lloc de La Farga, 
fracassa al cap de poc temps i no serà fins l’any 1870 que s’instal·larà la fàbrica Casabó donarà una 
indústria amb continuïtat al poble.

És durant el 1880 que es produeix un fenomen social innovador, la construcció de la primera torre 
d’estiueig, la casa Oliveda, al passeig de la Font Nova. Serà el començament del turisme. El poble 
tornarà a créixer i es modernitzarà, però no serà fins l’arrencada econòmica d’una nova burgesia 
industrial, la moda del oci del paisatge i la influència dels  propagadors de les virtuts de Camprodon, 
que començarà a produir-se el boom turístic.

Aquest nou model de desenvolupament urbà que es donarà a la localitat a partir del darrer quart 
de segle, ens recordarà el model de l’eixample però es produirà de manera diferent, no s’estendrà 
repetidament o ens grans superfícies, com les tradicionals eixamples del segle XIX. La demanda 
no existeix, la població no creix, no calen habitatges de primera residencia fora del recinte medieval 
perquè a l’interior encara restes solar buits. Tampoc és un creixement en cuitat-jardí, és el nou 
fenomen del turisme, la tornada a les pròpies arrels. Les torres i cases d’estiueig  mostraran una 
recuperació conceptual post-romàntica de la vella muntanya, el camp venecià, els models de 
l’Ille de France o els suïssos, que una mimesi formal. Més tard, passarà a ser un culte i treballat 
“folklorisme amable”, i acabarà reconvertit en pseudoimitacions pretesament rústiques. En aquest 
final de segle aquests construccions es concentraran al passeig de la Font Nova, situat al costat del 
riu Ritort i dissenyat l’any 1840, l’impulsor va ser el propietari dels terrenys.

SEGLE XIX

Primeres imatges del poble
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imatge de Camprodon al segle XVIII



54

El creixement lineal cap a fora del poble es pot donar per acabat als anys 1924-25. Es caracteritzava 
per la utilització del espais de passejos existents per construir-hi les torres. Apareix una nova forma 
de creixement de l’estiueig, que es plasmarà en la nova urbanització del passeig Maristany.

L’èxit d’aquest urbanització modèlica s’explica tant en l’amplitud del passeig central com en la 
manera de corbar-se lleugerament, això juntament amb les fileres de l’arbrat, l’encert en la tria i una 
disposició majestuosa. Aquesta, no permet veure’s des de cap punt ni cap extrem i dóna com a 
resultat una sensació d’infinitat o d’obertura, un passeig ampli però sense final.

Des de 1930 al 1931 es van construir quinze nous habitatges, xalets bàsicament, en un poble que 
amb prou feines té 1.500 habitants.

PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX

Primeres imatges del poble
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imatge de Camprodon a la primera meitat del segle XX
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SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX

El passeig de la font Nova als seus incis El passeig del Maristany amb pocs arbres
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imatge de Camprodon a la segona meitat del segle XX
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Al 1936 es comença a construir segons els canons del “ Folklorisme amable” ( Bonet Garí), que es 
reprendrà com a model d’actuació a la postguerra ( Duran i Reynals), fins al tombant dels seixanta, 
amb obres més actuals de J.A Coderch i Alemany B., o el cas malauradament més comú dels 
pseudo-folklorisme.

Les següents dècades estaran marcades per un creixement constant fins a finals de segle on es 
disparà la construcció d’habitatges de segona residencia, a les zones que mancaran per ocupar 
del municipi.

SEGLE XXI
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imatge actual de Camprodon
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El turisme
CAMPRODON
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Imatge del xalet-refugi d’Ull de Ter, ultimant la seva construcció   Els primers esquiadors

Els estiuejants disfrutant del passeig de la Font Nova Les primeres residències de les families burgeses.
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 ESTIUEIG I TURISME A LA VALL

L’arribada dels primers estiuejants i visitants a Camprodon cap a finals del S.XIX i principis està 
estretament relacionada amb dos personatges: Cèsar August Torres i el Dr. Bartomeu Robert 
Yarzabal . 

Cèsar August Torres, fou el màxim representant del Centre Excursionista de Catalunya, que engega 
els primers aplecs, els primers congressos d’excursionistes i la construcció del xalet- refugi d’Ull 
de Ter. Home inquiet, també es va dedicar a confecció de les guies sota el títol de Pirnieu Català; 
dividit en 15 volums, un d’ells dedicat a la Comarca de Camprodon que es publicarà l’any 1923. 
Pels amants de la natura i la muntanya serà una referència.

L’arribada d’aquests primers visitants, ajudarà a la popularització d’aquest racó de món entre les 
classes adinerades de Barcelona i altres indrets, que al principi buscaran establiments de gran 
confort ( hotel Güell i hotel Rigat) i posteriorment construiran els seus xalets de vacances ja que 
passaran llargues temporades aquí. Hem de pensar que les famílies burgeses pujaven en el seu 
conjunt, més tot el personal assistent, el contrast amb la gent dels pobles de la Vall era notable en 
una Vall de dedicació quasi absoluta a la agricultura i ramaderia, amb molt poca indústria.

Però el Dr. Bartomeu Robert Yarzabal, catedràtic insigne de patologia mèdica i gran alcalde de 
Barcelona en l’any 1899, que farà la seva primera visita gràcies a la invitació de la família Oliveda 
l’any 1882, serà  el que donarà l’impuls definitiu per situar Camprodon en el mapa, ja que començarà 
a recomanar a tots els seus pacients, la gran part membres de la burgesia barcelonina.
Fins aquell moment, la gent de Barcelona es traslladava màxim fins a Sarrià de Ter. La tuberculosis, 
el tifus i altres malalties més terribles com la febre groga i el còlera van obrir noves idees al Dr. 
Robert que va imposar als seus clients una nova forma de vida: altura, aires més purs i aigües no 
contaminades, tot plegat en un entorn idíl·lic. 

També el progrés vinculat al canvi dels temps farà que l’any 1880 s’inauguri el tram de ferrocarril de 
Ripoll fins a Sant Joan de les Abadesses i la carretera de Ripoll a Camprodon al 1892. Tot plegat va 
permetre que l’any 1900 ja hi hagués més de 400 persones que passaven les seves vacances a la 
vila i al 1910 ja eren 1400 persones segons i recompte de l’ajuntament del moment.

L’EVOLUCIÓ DEL TURISME A LA VALL DE CAMPRODON

El primer turisme estava basat en l’allotjament en fondes i pensions que es van anar transformant en 
hotels de luxe per rebre cada vegada una clientela més exclusiva.

Les llargues estades del les famílies burgeses i el fet de que es valorava la residencia d’estiueig 
com un fet distintiu va implicar que es comencessin a construir els seus propis xalets, conformant 
els passeigs de la font nova, el carrer freixenet i mes tard el passeig Maristany

Què hi havia a Camprodon que el convertís en un centre d’estiueig?  Doncs el valor del lloc, la 
recuperació de les arrels naturals, d’un paisatge majestuós i idealitzat. És un model que a nivell 
urbanístic es traduirà en una d’implantació rural (nostàlgic) transfigurat en arquetips de la torre; una 
agrupació social de personatges rellevants en un lloc idíl·lic.

Aquesta època va quedar interrompuda dràsticament per la guerra, Camprodon al ser una localitat 
de frontera, va ser una sortida per a la retirada Republicana durant l’any 1939, deixant un rastre de 
desolació al seu pas.

Durant la segona meitat del segle XX, el turisme es va centrar en les costes que van omplir de 
gent que buscava platja i sol. Camprodon va conservar part del seu turisme fidel, però es va anar 
convertint en un poble per visitar el cap de setmana i per disfrutar de la segona residència, tot 
vinculat a l’estació d’esquí de Vallter 2000, els paisatges, el clima, etc.

Imatge de Can Roig, una de les primeres torres que es va construir

Imatge de la fonda Guell, un dels primers establiments turístics.

Imatge de l’hotel Guell, just on abans hi havia la antiga fonda.
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EL CASTELL DE CAMPRODON
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Fortificació abaluartada és la que, amb caràcter general, es va construir en el mon occidental durant 
l’Edat Moderna per fer front als importants i creixents efectes destructius de l’artilleria pirobalísitca. 
Sota la influencia de les armes de foc del Renaixement, les muralles medievals va reduir la seva 
altura i van augmentar el seu gruix. Amb això, s’oferia un blanc menor a l’artilleria enemiga i major 
resistència als seus efectes, reduint la possibilitat de l’obertura d’escletxes. Aquestes muralles 
amples i baixes també facilitaven l’assentament de l’artilleria pròpia i les seves accions. La torre 
també va evolucionar en busca de una nova planta que facilites anul·lar els angles morts. 

Aquest model de fortificació va estar en constant evolució, passant d’una gran simplicitat i senzillesa 
inicial a una gran complexitat a la seva última època. Sempre va existir una íntima relació entre 
artilleria i fortificació; els progressos d’una originaven modificacions en una altre.

L’adaptació al terreny de la fortificació era la qüestió mes important dels principis de funcionament 
bàsics de les places fortes. Per si soles, no tenien cap mena de funcionalitat sinó era la combinació 
amb el terreny i la seva topografia la que configuraven l’estratègia del desplegament defensiu.

LES PARTS DE LA FORTIFIACIÓ

La peça característica d’aquest tipus de fortificació, vas ser el baluard, de la qual va prendre el 
nom. De planta pentagonal que sobresortia de la muralla, i que es va considerar com les més 
adequada per assegurar la defensa dels recintes fortificats. Generalment es desponien en els 
angles del polígon que formava el recinte. Les dimensions dels seus costats, especialment cares 
i flancs, i els seus angles, estaven sempre en qüestió i amb freqüència van marcar les diferencies 
entre les diferents escoles.  Les restants obres que es consideraven essencials en la estructura 
d’una fortificació abaluartada eren: la muralla o terraplè, el fossat, el camí cobert i el glacis.

La muralla o terraplè, consistia en un ample massís de terra que per la part exterior, la que donava 
a la campa, es va limitar per un mur en talús anomenat escarpa i per la part interior pel declivi 
natural de les terres, encara que també podia estar militat per un mur. El mur d’escarpa tenia 
el gruix necessari per contenir la pressió de les terres, estava reforçat amb contraforts interiors 
i descansava sobre fonaments d’un ample considerable. El tram de muralla compres entre dos 
baluards rebia el nom de cortina. 

Sobre la muralla es trobava el parapet, petit terraplè generalment revestit de totxo, suficientment 
ample i alt per protegir els defensors. Darrera el parapet es disposava la banqueta, amb la finalitat 
de facilitar que la tropa situada sobre ella pogués fer us de les seves armes individuals coberta 
fins les espatlles. Amb l’objecte d’establir sobre el terraplè l’artilleria necessari per a la defensa es 
preparaven els corresponents assentaments, constituïts per canoneres o troneres, els merlets i les 
explanades o plataformes.

El fossat era un espai profund al voltant del recinte fortificat, constituïa un important obstacle per 
l’atac. Per tal que el fossat tingues verdadera eficàcia era precís que no fos un element passiu, el 
que donava valor al fossat era el foc del flanc que el batia.

El camí cobert era un corredor, al nivell superior de la contraescarpa que rodejava tot el recinte, 
tenia que servir per a la vigilància immediata i constituir una línia de defensa exterior que pogués 
donar foc resant per alentir els treballs d’aproximació de l’enemic.

La ltima part del conjunt defensiu estava formada pel glacis, un espai aplanat i en pendent que 
s’estenia des del camí cobert fins el camp, se l’hi donava una inclinació que resultés una prolongació 
geomètrica de la part superior del parapet del terraplè de la muralla. En el glacis no tenia que existir 
cap objecte que dificultes la vista o els focs de defensa i facilites l’aproximació de l’enemic.

FUNCIONAMENT I ESTRUCTURA D’UNA FORTIFIACIÓ ABALUARTDA.

EL FRONT ABALUARTAT

Dos baluards i la cortina que els unia formaven un front abaluartat, en el qual es trobaven tots 
els elements necessaris per una posició defensiva. El recinte abaluartat era un polígon format per 
fronts abaluartrats i estava organitzat, bàsicament, per defensar el peu de les muralles en tot el seu 
perímetre.

La dimensió del front va ser una qüestió que va estar sempre en l’interès dels enginyers i artillers, ja 
que les distàncies entre els baluards es devien ajustar a l’abast de les armes que s’utilitzaven per 
defensar els flancs d’aquests.

Un recinte abaluartat rodejat del fos, camí cobert i glacis, tal com hem parlat, representava una 
plaça forta, o una ciutat fortificada, tipologia corresponent als primers anys de l’Edat Moderna. 
Aquest esquema inicial, bastant simple, se l’hi van anar afegint altre obres que buscaven 
perfeccionar les condicions de la defensa. Algunes es limitaven a millorar les peces bàsiques del 
recinte, però la majoria d’elles eren fortins exteriors que es construïen a la vanguardia del cos de 
la plaça i quedaven, generalment, entre aquest i el camí cobert, es a dir, en els fossats ( revellins, 
contraguàrdies, etc.)  formant un complex fortificat de doble recinte.

L’ATAC A LES PLACES FORTES

Al principi, el procediments d’atac consistien en construir, a una distancia de uns 500 mts i aprofitant 
els punts mes favorables del terreny, on es situaven les bateries que disparaven sobre les defenses 
i protegien l’avanç de les trinxeres. 

Amb el pas del temps el procediments de setge van anar millorant, especialment a partir de 
l’experiència adquirida per Vauban. S’escollia un sector d’atac reduït, generalment un sol front de 
la fortalesa i es construïen les trinxeres en les direccions sobre les quals l’artilleria de la defensa era 
menys densa. A mesura que progressava l’aproximació, aquestes trinxeres s’unien entre si per dos 
o tres línies paral·leles al front que servien per reunir tropes per l’atac, o per resistir les sortides, o 
per desplaçar l’artillera en posicions més properes des de les quals donar millor suport a l’avanç.

L’OBSOLESCÈNCIA DEL TRAÇAT ABALUARTAT. 

Les millores en el mitjans d’atac i la modernització de l’artillera van accelerar l’evolució de la 
fortificació abaluartada. Malauradament, a partir de finals del segle XVIII, la fortificació abaluartada 
va entrar en crisis. De res servia un pla ben estudiat de focs d’artilleria, quan l’artilleria d’atac ja havia 
augmentat la mobilitat, la preciso, l’abast i la cadència de foc. Es podien destruir les muralles des de 
llarg distancia sense que l’artilleria de defensa sapigués des d’on es dirigien els projectils. 

El període de vigència de la fortificació abaluartada es va estendre des de el moment en que 
l’artilleria va adoptar materials de bronze amb ànima llisa i els projectils metàl·lics esfèrics, fins que 
va entrar ens servei els nous materials d’ànima ratllada, amb projectils cilindris de cap cònic .
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Aquesta part del treball vol donar conèixer les places fortes i fortaleses que havien sigut de gran 
importància en temps passats; configuraven fronteres, eren mostres de poder i objecte de desig de 
reis. En general els primers plànols que trobem tenen com autors enginyers militars, i fan referència 
fonamentalment a aquells nuclis que, per la seva situació estratègica, li permeten obtenir el control 
del territori. És per això que les planimetries corresponen bàsicament a les viles que van ser plaça 
forta, les quals, per les seves característiques físiques i topogràfiques, esdevingueren punts 
estratègics fonamentals per al domini, defensa i protecció del país.

Centrant-nos en les comarques de Girona, veiem la importància que tenia el territori com a pas 
transfronterer entre les dos cares del Pirineu. Això es veu clarament quan avui en dia encara queden 
una quantitat important de restes d’aquesta arquitectura militar que ha restat varada en el temps, 
unes restes que en la majoria de casos estan en llocs privilegiats d’observació del territori, degut a 
la necessitat de control sobre aquest.
 

Degut a la importància passada d’aquestes obres van ser documentades moltes vegades per 
l’enemic que les volia destruir, en el nostre cas el cos de enginyers militars francès degut a la 
disputes entre la corona Espanyola i la Francesa. Gràcies a aquests fets, avui en dia disposem 
d’informació i planimetria de les localitats que tenien presencia de fortaleses i places fortes. 

Camprodon al ser una localitat junt a la frontera disposava d’una plaça forta, el Castell de Sant 
Nicolau, conseqüentment era una punt d’interès militar i va ser degudament cartografiat diverses 
vegades. Per poder-me fer una idea de com funciona l’arquitectura militar i per entendre les restes 
que ens han arribat als nostres dies, s’han estudiat les obres que es van realitzar a les comarques 
de Girona.

Les localitats que disposen de restes són, per ordre de bona conservació: Figueres, Roses, 
Hostalric, Girona i Camprodon. Altres localitats que disposaven de plaça forta eren Palamós i 
Puigcerdà, però les restes son quasi inexistents.

EL DESMANTELLAMENT DELS SISTEMES DEFENSIUS URBANS A L’ESTAT ESPANYOL

Ja s’ha parlat de la importància estratègica de les comarques de Girona, aquestes van ser escenari 
dels setges surant la Guerra de Successió, a principis de segle XVIII, i un segle més tard durant la 
guerra de Independència. En el segle XIX, la insurrecció carlista va afectar greument Catalunya i 
molt especialment els sectors rurals.

Les fortificacions van veure’s considerablement reduïdes a principis de segle d’acord amb l’evolució 
general del país. En el segle XIX, l’argument que donen més sovint els partidaris de l’enderrocament 
de les muralles és el de l’evolució de les tècniques de combat: el desenvolupament de l’artilleria, 
que feia cada vegada més innecessària la defensa de les places fortes.

Els militars, que reconeixien la inadaptació dels sistemes defensius, haurien pogut començar-ne la 
modernització d’acord amb les noves tècniques d’atac. Però en realitat, l’argumentació tècnica o 
tàctica amagava objectius estratègics i defensius més globals. La qüestió financera era igualment 
esgrimida: el costós manteniment d’equipaments d’us ocasional, era justificable quan els dèficits 
públics són cada vegada més importants? No havien de ser mes prioritàries les vies de comunicació 
i el ports?

La reconversió dels terrenys dels recintes fortificats a propietats va durar unes quantes dècades 
degut a l’enderrocament lent de les muralles. Les raons d’aquesta lentitud són econòmiques i 
també jurídiques: un conflicte que enfronta sovint les autoritats militars i les civils per la propietat 
dels terrenys on hi ha edificacions militars. Quan es van construir els recintes, els propietaris dels 
terrenys van ser més o menys indemnitzats: en conseqüència l’administració militar se’n considerava 
propietària: els ocupava des de feia molt de temps i no tenia cap intenció de cedir-los. D’altra banda, 
les autoritats militars de les diferents places fortes veien bé el finançament d’eventuals retrocessos 
de muralles amb els beneficis obtinguts per la parcel·lació dels terrenys que havien quedat lliures 
pel desplaçament de l’antiga línia defensiva.

ELS CASTELLS DE LA PROVÍNCIA
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Fins l’any 1659 que el regne d’Espanya amb el tractat dels pirineus, va perdre el Rosselló, el territori 
de l’Alt Empordà no tenia cap mena d’importància estratègica, era part del camí entre Girona i 
Perpinyà, una petita vila dedicada a l’agricultura i el comerç comarcal. Va ser llavors quan l’exèrcit 
espanyol va perdre les fortaleses del Rosselló, motiu pel qual es va haver de recular les defenses .

L’Alt Empordà, així, va passar a figurar a la primera línia de resguard del regne i Figueres 
va esdevenir la seva principal plaça forta en el camí de la frontera a Girona. En aquest territori 
s’imposava obligatòriament la construcció d’una fortalesa important, ja que al Rosselló, sota 
el regant de Lluís XIV, el gran enginyer Vauban havia construït el castell Liberia, a Vilafranca de 
Conflent. La ciutadella de Mont-Lluís hi havia modernitzat les muralles i la ciutadella de Perpinyà a 
més de restaurar totalment l’antic castell de Bellaguarda, baluard que, situat com un niu d’àguiles a 
dalt de tot d’un cim, dominava visualment l’Empordà i el Rosselló.

Figueres, a partir de la construcció, l’ any 1753, durant el regant de Ferran VI, del castell de Sant 
Ferran, esdevindrà la primera plaça forta de la frontera nord-est amb França a Catalunya.

La construcció d’aquesta ciutadella tan important, l’única construïda a Catalunya segons el sistema 
de Vauban i projectat per l’enginyer militar Pedro Martin Zermeño, va durar en la part principal, 
tretze anys, de 1753 a 1766.

De planta estrellada aquest pentàgon esdevé impressionant per les seves dimensions.  Integrat 
en el terreny de poca alçada i murs en talús, esta expressament envoltat de turons per neutralitzar 
així l’impacte dels projectils llençats per l’artilleria enemiga. Té una superfície de 215.000 m2, i 
un perímetre total de 5km. Amb doble recinte, el circumda un fossat i té contraescarpes, glacis i 
camins coberts. Perfectament simètrica, la plataforma de l’interior està ordenada amb pavellons 
per als comandaments i oficials, quarters per a la tropa, hospital, capella, corts, arsenals, serveis 
d’intendència i altres dependències militars. Al centre trobem una espaiosa plaça poligonal que 
amaga un dipòsit d’aigües de 118 x 95m, alimentat per 4 cisternes proveïdes per un aqüeducte 
subterrani. El castell amb capacitat per a 10.000 homes i 500 cavalls tenia magatzems per a vitualles 
i municions per resistir el setge d’un any.

EL CASTELL DE FIGUERES
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EL CASTELL DE ROSES

La història de Roses, en concret, els aspectes més directament relacionats amb el seu 
desenvolupament urbanístic, han estat definits, en bona mesura, per unes característiques pròpies 
ben precises. Bàsicament cal tenir en consideració el factor de la situació militar estratègica, 
clau per comprendre la construcció d’una desmesurada ciutadella renaixentista en una vila de 
dimensions mitjanes.

Ens situem a l’any 1285, s’ha dut a terme un combat naval entre les flota Francesa i la Catalana que 
perdurarà en la memòria i en els llibres d’història a les costes del golf de Roses. A partir d’aquest fet 
Roses no perdrà més el seu caràcter de plaça forta; altres esdeveniments militars, al 1354 i al 1466, 
confirmaran la importància estratègica de Roses.

El planejament defensiu de Roses començarà  l’any 1544 amb la construcció del Castell de la 
Trinitat i posteriorment a l’any 1551 la construcció de la Ciutadella, a cura dels enginyers militars 
Luis Pizaño i Joan Baptista Calvi. Militarment, la Ciutadella formarà part del teatre de operacions 
dels grans enfrontaments europeus de l’època moderna: els setges de 1645, 1693, 1794-1795 i 
l’ocupació de 1808.

A partir de principis del segle XIX, Roses i la seva Ciutadella perdran la importància militar i la 
població es desenvoluparà sense destruir la Ciutadella, gràcies a això, avui en dia es pot visitar i 
fer-nos una idea del que va arribar a ser.
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EL CASTELL DE PALAMÓS

La primera constància que es té dels murs de Palamós, és per culpa del poc que van resistir 
a l’atac turc de l’any 1543. El 6 d’octubre d’aquell any, vint galeres comandades pel lloctinent 
de Barba-rosa bombardejaven Palamós, saquejant i arrasant la vila .

Durant la segona meitat del segle XVI es van realitzar gran quantitat d’obres i millores als murs, 
com també les primeres construccions de torres i baluards. La duresa del atac Turc va ser un 
revulsiu que els va fer decidir-se a construir unes defenses veritablement efectives i pròpies 
de l’època. 

A la dècada de 1630 -1640 a les viles de l’Empordà comença un procés de militarització que 
s’allargarà més d’un segle. Temorós d’un atac per part de França, Felip IV va ordenar que 
es reforcessin les fronteres i es despleguessin tropes arreu de Catalunya, especialment al 
Rosselló i l’Empordà.

La posició estratègica de Palamós, amb els seu port, va ser la causa principal que la vila es 
convertís ràpidament en una plaça d’armes. Aquest fet comportarà l’estacionament continu 
de tropes i la concepció purament militar de les seves muralles, que fins aquell moment 
havien servit per defensar els seus habitants. Al cap de pocs anys, s’inicia la construcció de la 
ciutadella dalt de Sa Punta, que era el millor lloc per poder defensar la vila.

El 8 de Juny de 1694 les tropes franceses, comandades pel Duc de Noailles, van prendre a 
l’assalt la vila de Palamós després de múltiples intents des del 30 de maig. La ciutadella de Sa 
Punta encara va resistir dos dies més. La batalla va ser tan dura i les represàlies tan virulentes, 
que la majoria dels 3000 soldats, quasi tots napolitans, van morir. En commemoració de la 
victòria, el rei Lluís XIV va fer batre una moneda amb la llegenda << Palamo vi capta >>.

Al començament del s.XVIII, el comte de Palamós va establir tots el terrenys que van ser 
murs, baluards, fossats i quarters als particulars de la vila per a la construcció de cases. Des 
d’aquest instant, Palamós ja mai més tindrà murs.
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MURALLA DE GIRONA

Trobem els primers plànols de Girona fets per enginyers militars que responen a les accions militars 
de 1694, quan l’exercit Francès de Lluís XIV amb el general de Noailles al davant prengué la ciutat. 
Un altre conjunt important de documentació fa referència als setges de 1710, durant la guerra de 
successió i el setge Francès de la ciutat al 1808-1809. La importància estratègica de la ciutat fa que 
aparegui dibuixada sovint en mapes generals de Catalunya.

Al mapa del setge de 1694 es veuen la major part de baluards del Mercadal, també s’aprecien 
algunes de les fortificacions i reductes exteriors. És el cas del Castell de Montjuic i altres fortificacions 
més petites, que amb posterioritat es veuran ampliades i consolidades, sobretot a partit de principis 
de segle XVIII.
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EL CASTELL D’HOSTALRIC

La vila emmurallada d’Hostalric s’aixeca al cim d’un estret esperó basàltic, l’altura del qual 
arriba als 168m, allargassat aproximadament en sentit est-oest sobre la vall de la Tordera i 
lleugerament corbat. Gairebé a l’entrada meridional del pla de la selva, prop de la unió de 
la riera d’Arbúcies amb la Tordera. Gràcies a aquesta situació privilegiada, Hostalric i els 
seus entorns immediats, han estat d’aquells punts on es pot trobar una ocupació humana 
continuada des de l’època ibèrica fins al moment actual.
 

El turó d’Hostalric domina la principal via de pas entre el Pirineu i les comarques meridionals de 
Catalunya a través de la depressió pre-litoral, si fa no fa a mig camí entre Girona i Barcelona. 
Això va suposar que la fortificació d’Hostalric fos el suport de rereguarda de Girona i la primera 
línia de defensa de Barcelona, si mes no, aquest paer el va assumir entre els segles XII i XIX.

L’actual fortificació que podem visitar es va construir entre l’ant 1719 i 1754, projectat pel 
mateix enginyer militar autor de la ciutadella de Barcelona i la fortificació de la Seu Vella de 
Lleida, Jorge Próspero de Verboom i de Wolf.

Avui, són l’actual fortificació i les construccions modernes, adossades a la muralla, que la 
perforen i n’aprofiten les torres, en una estranya i original simbiosi d’elements i d’èpoques. Els 
trets distintius que configuren la peculiar personalitat arquitectònica del nucli antic d’Hostalric. 
Personalitat que cal mantenir tenint cura, i al mateix temps, garantint la conservació de les 
impressionants restes de l’antiga fortificació.
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EL CASTELL DE CAMPRODON / EL CASTELL DE SANT NICOLAU

Alguns que altres habitants mateix de Camprodon no són del tot conscients que conviuen dins del 
poble amb un castell o les ruïnes d’un castell; o les restes d’un castell. 

Això deu ser exactament perquè el què hi trobem avui en dia no és un castell, sinó el turó on hi 
havia hagut el castell coronat per unes cases d’estiueig. Però encara són perceptibles les traces 
dels antics baluards i muralles que han estat tapats per el pas del temps, l’aprofitament agrícola 
dels terrenys i el creixement de la vegetació. 

Però mirem d’on mirem Camprodon veiem que destaca una elevació natural del terreny, és una 
imatge que no es pot dissociar de la del poble en conjunt. Apareix així en els vells llibres, en els 
gravats que dibuixen el poble en forma de Y, allà on els braços s’uneixen s’hi situa el castell.

L’evolució històrica de la localitat seria inconcebible sense la presència de la fortificació. La 
característica de població fronterera i estratègica va determinar que fos un punt de defensa del 
Comtat i , més endavant, del Principat de Catalunya.  Durant l’edat mitjana, els territoris es van anar 
omplint de castells, que eren instruments d’estabilització de les microsocietats de frontera.

Els reculls d’historiadors confiarem, a traves de documents, que l’any 1196 el rei d’Aragó, Pere I, 
el Catòlic, va concedir a l’abat del monestir de Sant Pere de Camprodon, llicència per crear un 
punt defensiu al anomenat “Puig de les Relíquies”, el nom ve d’unes suposades restes d’un Sant 
trobades en aquest indret. Així doncs, es va iniciar la construcció del castell de Sant Nicolau que 
establiria un lloc segur, de protecció i observació de tota la vall.

El castell comença a exercir de defensa militar a finals dels segel XIII durant la guerra entre França 
i Aragó, la qual cosa provoca que el castell de Camprodon sigui atacat i assetjat, resistint només 
juntament amb la ciutat de Girona i el poble de Besalú.

Els diferents intercanvis de domini del castell entre les corones es van prolongar fins que al segle 
XVI es te constància del seu mal estat i es demana per part de la població al rei que doni permís 
per refer la fortalesa.

El segle XVII la guerra en la corona d’Espanya i la de França, va fer que a l’any 1658 les tropes 
franceses assetjaren i controlessin el castell,  aplicant posteriorment reformes a la fortificació per 
poder assegurar el punt fort. La Vall de Camprodon, va ser escenari de diverses batalles fins que 
les tropes espanyoles van tornar a recuperar el control, però no van passar ni vint anys que durant 
el 1689 l’exercit francès va tornar atacar. El duc de Noailles assetjà la fortificació, però les tropes 
Espanyoles van aconseguir resistir i foragitar l’exercit Francès. Posteriorment es va prendre la 
decisió molt discutida, per ordre del rei, de fer voladures de la fortificació.

La última modificació la va realitzar els francesos, en l’ocupació de l’exèrcit revolucionari, comandat 
pel general Dagobert en nom de la República Francesa.

Planimetria de les modificacions realitzades, l’any 1658, per l’excèrcit Francés
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Possible imatge del Castell de Sant Nicolau al segle XVII, abans de les reformes  de l’excèrcit  Francès   

RECREACIONS HISTÒRIQUES DEL CASTELL DE CAMPRODON
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
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L’EMPLAÇAMENT

L’elecció de l’emplaçament del projecte ve determinada per la necessitat de regenerar aquest 
conjunt que ocupa el centre del poble, on trobem les restes del castell de Sant Nicolau juntament 
amb l’exuberant vegetació i jardins que les rodegen. L’abandonament de la zona ha estat 
conseqüència de ser l’espai entre el poble i la propietat privada que ocupa la cota més alta del 
castell, on s’han anat establint petits horts i s’ha fet algun treball de manteniment de la ruïna.

El projecte buscarà ocupar l’espai orientat a sud deixant la cara nord que ocupen els jardins amb 
la mínima intervenció. L’alçada on és situa l’emplaçament permet unes magnífiques vistes al poble 
i a la Vall.

Es buscarà connectar la proposta amb el poble a través de diferents accessos; des la unió amb 
el conjunt històric del pont de Camprodon i la Torre del Rellotge, des de l’accés als jardins que 
ocupen la cara nord i a nivell viari connectar-lo amb el carrer que salva la topografia del lloc.
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PLANTA   EMPLAÇAMENT- PREEXISTÈNCIES
E:1/1000
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E:1/1500PLANTA   EMPLAÇAMENT- PREEXISTÈNCIES

Murs agrícoles
Murs jardins

Murs castell / mal estat

Murs castell / bon estat
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EL PROGRAMA

El turisme està clarament relacionat amb els processos de construcció del territori perquè fonamenta 
el seu rendiment econòmic tant en l’explotació directa del sòl com recurs per a l’edificació; com 
un valor afegit que incorpora a través de la qualitat que exigeix al medi ambient i al paisatge. 
Concretament, quan en l’actual visió del turisme com indústria de servies, el valor de l’entorn és 
essencial, es tracte de especialitzar i diversificar els productes turístics, nous o existents, tenint en 
compte que el paisatge torni a ser un element essencial.

Hem de tenir en compte que el turisme apareix com una altra forma d’explotar sòls amb poca 
capacitat per al rendiment productiu primari o secundari, i tendeix  a situar-se en espais de qualitat 
paisatgística i un clima adequat per gaudir de l’aire lliure i pràctica esports. 

En les noves formes de vida del món desenvolupat es valora cada vegada més el fet d’experimentar 
en el temps d’oci i vacances tant un ritme de vida com una activitat diferent de l’habitual: altres 
cultures, experiències cinètiques, fantasies i ritmes de vida. Es tracta doncs, de pensar en espais 
d’altres qualitats en relació a l’aire lliure, diferents de l’arquitectura que la gran part de la població 
habita a les ciutats.

Respecte el model de turisme de Camprodon es podrien detectar les següents problemàtiques:

Per començar, cal diferenciar el turisme, de l’establiment a la localitat de segona residència. El 
primer rendeix econòmicament cada temporada, mentres que la segona activa l’economia quasi 
exclusivament en la seva construcció; el turisme té una dependència més forta dels estats de 
l’economia menters que la segona residencia és una activitat de baixa aportació però que tendeix 
a un equilibri a la llarga. El problema més greu, és que aquest producte vinculat al turisme es 
convertís únicament en un pur objecte d’especulació per a l’industria immobiliària. El primer turisme 
a Camprodon era hoteler, però la dinàmica de la construcció de la segona residència va anar 
prenent força conjuntament amb la vista de curta durada.

L’altre estaria vinculada amb el cicle de vida dels centres turístics, basat en les pautes de 
comportament de la demanda i la capacitat d’absorció d’aquests. L’anàlisi segons Butler,ens ofereix 
una idea de l’evolució i de la situació actual del model de turisme a la Vall de Camprodon. L’anàlisi 
parteix de l’evolució a través de les etapes de descobriment, iniciativa local, desenvolupament 
i consolidació, per acabar arribant a una etapa crítica d’estancament, on és troba actualment el 
model de turisme de la Vall de Camprodon, ja que es poden començar a detectar símptomes de 
saturació. 

 

      

D’aquí doncs és d’on parteix de la base programàtica del projecte de centre d’esports de muntanya. 
Un edifici que doni cabuda a una sèrie d’activitats que permetin atreure un públic creixent atret per 
la pràctica d’esports al medi natural, ja sigui ciclisme, senderisme, curses d’alta resistència, esquí 
de fons, etc. O simplement pel fet de visitar Camprodon i que pugui donar suport a esdeveniments 
esportius com les grans voltes ciclistes o campionats de diverses disciplines de manera temporal. 
Si sumem això amb la recent aprovació de la declaració del Parc Natural de les capçaleres del Ter 
i del Freser, és podria impulsar el rejoveniment del model turístic de la Vall de Camprodon.

No podem oblidar que la Vall de Camprodon és transitada per diverses rutes de senders com el 
GR-1 i GR-11, vies verdes i  rutes ciclistes com la Pirinexus.
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
El projecte arquitectònic
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Esquema de conexió amb el poble i circulacions
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PLANTA   COBERTES

E:1/1000
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Secció 1-1’

E:1/200
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Secció 2-2’
E:1/200
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La relació amb la ruïna del castell es planteja des de l’actitud de fer-la present gràcies a la 
implantació de la proposta però a la vegada buscar el mínim contacte, d’aquesta premissa se’n 
derivaran dos idees base:

-L’ordre de les circulacions en el conjunt  sempre tindrà la presència dels murs que es conserven. 

-Les alçades del projecte vindran imposades en relació a les altures del murs preexistents.

L’adaptació a la topografia patirà de la idea de generar un esglaonament que permeti varies 
plataformes de contemplació del paisatge i que a la vegada ajudi al funcionament programàtic de 
l’edifici.
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PLANTA   COBERTES

E:1/500
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Localització serveis

Esquema estructural Espais coberts

Espais exteriors Circulacions

Límit contingent

Espais exteriors

Límit contingentEspais cobertsEspais coberts
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PLANTA   NIVELL 1

E:1/500
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Localització serveis Espais exteriors

Límit contingent

Circulacions

Esquema estructural Espais coberts
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PLANTA   NIVELL 2

E:1/500
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PROGRAMA  NIVELL 1
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PROGRAMA  NIVELL 2



122

Secció A-A’
E:1/200
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Secció B-B’
E:1/200
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Secció C-C’
E:1/200
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Secció D-D’
E:1/200
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Secció E-E’
E:1/200
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Secció F-F’
E:1/200

Secció F-F’
E:1/200
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Secció G-G’
E:1/200
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Secció H-H’
E:1/200
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Secció I-I’
E:1/200
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Secció J-J’
E:1/200
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ALÇAT  PRINCIPAL

E:1/200E:1/200
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PLANTA   COBERTES

E:1/200
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PLANTA   NIVELL 1

E:1/200
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PLANTA   NIVELL 2

E:1/200
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
La maqueta
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
Imatges del  projecte
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imatge recepció
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imatge recepció
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imatge restaurantimatge restaurant
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imatge bar-sala estar
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imatge passadís habitacions
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imatge habitació
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imatge gimnàs
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imatge terrassa
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
El detall constructiu
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LLEGENDA CONSTRUCTIVA

SISTEMA D’ESTRUCTURA HORITZONTAL

EH1. Forjat sanitari de 35cm de cantell, format per bigues autoportants 20x10, revoltons ceràmics 
de 60x25 i solera amb barres de 12 Ø d’acer B 500 S.

EH2. Forjat de 35cm de cantell, format per bigues semiresistens, revoltons ceràmics de 60x25 i 
solera amb barres de 12 Ø d’acer B 500 S.

EH3. Cèrcol perimetral de formigó armat, conformat per barres d’acer corrugat del 12Ø d’acer B 
500 S, de dimensions 350x300mm.

EH4. Llosa de formigó armat amb barres de 12 Ø d’acer B 500 S.

SISTEMA D’ENVOLVENT DE COBERTA

EC1. Capa formació de pendents a base de formigó lleuger, de resistència a compressió 2,5MPa, 
de densitat 500 kg/m3, acabat.

EC2. Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140, amb armadura de 
filtre de polièster no teixit de 150 g/m², de superfície protegida.

EC3. Panell rígid de polièster extruït, de superfície llisa, de 50 mm d’espessor, resistència a 
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,8 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK).

EC4. Làmina separadora tipus geotèxtil compost per fibres de polièster, amb una massa superficial 
200 g/m² i una obertura amb assaig de perforació

EC5. Làmina drenant nodular, de polietilè d’alta densitat, amb capacitat de drenatge.

EC6. Làmina separadora tipus geotèxtil compost per fibres de polièster, amb una massa superficial 
300 g/m² i una obertura amb assaig de perforació

EC7. Capa de substrat a base de terres amb components inorgànics, 10 cm compactats com a 
mínim

EC8. Capa de graves de pedra calcària, estesa per parts, de espessor uniforme , entre 20/80mm 
de diàmetre , compactació mitjançant equip manual.

EC9. Vegetació  amb sistema de arrelació poc profund i sense arrel pivotant, amb bona capacitat 
de regeneració i una altura de creixement normal inferior als 20cm, tipus Català grama ( Cynodon 
dactylon)

EC10. Suport pel coronament, a base de fusta de pi de flandes tractat de 26mm per 200mm,

EC11. Xapa d’acer galvanitzat, de 0,6mm de gruix, en perfil comercial, fixada mecànicament, per a 
remat de muret perimetral de coberta.

EC12. Lamina bituminosa, en funció de barrera de vapor, 5mm de gruix,  3kg/m2

EC13. Cambra d’aire ventilada de 50mm d’espessor.

EC14. Llistons de fusta de pi silvestre, de 20 x 120 mm de secció i 80mm de longitud, col·locats a 
la contra pendent.

EC15. Safata de zinc-titani, acabat natural, de 0,7mm d’espessor, executat mitjançant el sistema de 
junta de llistó a partir de material en banda de 650 mm de desenvolupament, 565 mm entre eixos i 
juntes de 47 mm d’altura.

SISTEMA D’ENVOLVENT DE FAÇANA

EF1. Mur de Clima Bloc , 25x30, armat amb barres de 12 Ø d’acer B 500 S, sistema aïllant incorporat.

EF2. Revestiment a base de Morter M-7,5 per anar pintat.

EF3. Revestiment de pedra natural. 

SISTEMA D’ACABATS: PAVIMENTS

AP1. Llistó de fusta de pi silvestre, amb humitat entre el 8% i el 12% de 50x50mm.

AP2. Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d’acabat de gruix de 2.5 mm, de taulons de 
fusta encadellada de roure nacional envernissat, de llargària 2000 mm, d’amplària 200 mm, i de 
gruix total 24 mm, amb 1 llistó per post, amb unió per a encolar.

AP3. Panell rígid de polièster extruït, de superfície llisa, de 50 mm d’espessor, resistència a 
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 2,8 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK).

AP4. Paviment de formigó hidròfug HM-30/B/20/I+E, de 78 mm d’espessor, amb acabat fratassat 
mecànic, resistent al pas de trànsit rodat i a les inclemències del temps..

AP5. Sòcol integrat al paviment,

AP6. Reixeta per la recol·lecció d’aigües.

AP7. Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, 2/2/H/-, de 20x20 cm, rebudes amb morter 
de ciment M-5 de 6.5 cm d’espessor i rejuntades amb morter de juntes de ciment amb resistència 
elevada a l’abrasió i absorció d’aigua reduïda, CG2, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la 
mateixa tonalitat de les peces.

SISTEMA D’ACABATS: COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

CI1. Marc de fusta de  5cm de gruix, ancorat directament sobre suport resistent per mitjà de perns 
roscats.

CI2. Porta batent de una fulla de fusta recoberta de làmina de coure, de 2090x796 mm i 20 mm de 
gruix.

CI3. Porta corredissa d’una fulla de fusta de 2900x796 mm i 10 mm d’espessor.

CI4. Tauler marí hidròfug de contraxapat, de 2cm de gruix, amb vernís protector.

CI5. Tauler antihumitats i vent, de 2cm de gruix, amb protecció

CI6. Alicatat amb gres esmaltat, 1/0/H/-, 200x400x12 cm, col·locat sobre una superfície suport de 
fusta en paraments interiors, mitjançant capa d’adhesiu cementos de 3mm, sense junt (separació 
entre 1,5 i 3 mm); amb cantoneres de PVC.

CI7. Conjunt d’armari integrat en els sistema de compartimentació interior.

CI8. Barana d’acer de 90cm d’altura, separacions verticals cada 10cm

SISTEMA D’ACABATS. FALS SOSTRE.

 AFS1. Perfil d’acer galvanitzat, en “Ω”, de 30 mm.

 AFS2. Placa de fals sostre acústica perforada de guix laminat de 12,5x1200x2000 mm, amb un vel 
de fibra de vidre en el seu dors.

 AFS3. Barra metàl·lica d’acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre.

 SISTEMA D’OBERTURES

O1. Premarc d’alumini de 120x120x1.5 mm, ensamblat mitjançant esquadres i proveït de patilles 
per a la fixació del mateix a l’obra.

O2. Perfil d’alumini anoditzat natural de 90x12x1.5 mm, per a conformat de marc de finestra, gamma 
bàsica, inclús junta central d’estanqueïtat.

O3. Doble envidrament de baixa emissió tèrmica, 6/8/6, amb falques i segellat continu.

O4. Llistó de fusta de pi silvestre, amb humitat entre el 8% i el 12% de 30x50mm.

SISTEMA DE FONAMENTACIÓ

F1. Base compacta formada pel propi terreny.

F2. Lamina separadora del tipus geotèxtil no teixit composta per fibres de polièster unides per tires, 
amb una massa superficial de 150 g/m2 i una obertura de con a assaig de perforació dinàmica 
inferior a 25mm. 

F3. Capa de graves de pedra calcària , estesa per parts de espessor uniforme , entre 20/80mm de 
diàmetre , compactació mitjançant equip manual amb vibrador. 

F4. Làmina drenant nodular, de polietilè d’alta densitat, amb capacitat de drenatge. 

F5. Làmina de betum modificat amb elastòmer  SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), amb armadura de filtre 
de polièster no teixit de 150 g/m2, de superfície no protegida.

F6. Tub drenant de PVC, col·locat sobre capa de graves de 20cm de diàmetre.

F7. Capa de sorra.

F8. Mitja canya de morter de ciment hidròfug M-15, per a conformació del pendent necessari per 
suavitzar el pas d’impermeabilitzant entre els paraments verticals i horitzontals.

F9. Sabata correguda de formigó armat HA-25/B/20/IIa (fabricat en central i abocat amb bomba), 
centrada, de 135x90 i armada amb barres de 16Ø d’acer B 500 S.

F10. Capa de formigó de neteja HM-20/P/20/IIa, de 10cm d’espessor.

F11. Solera de formigó HA-40/B/20/IIa fabricat en central i col·locat amb bomba, de 15cm 
d’espessor, armada amb malla electrosoldada de 10x10 i Ø5 mm, acer B500T.

F12. Jàssera de repartició del mur de 50x50cm

SISTEMA D’ESTRUCTURA VERTICAL

EV1. Pilar de formigó, 80x30cm, armat HA- 25/B/20/IIa (fabricat a central i disposat amb bomba), 
de 40cm  d’espessor, armat amb barres de 12Ø d’acer B 500 S cada 200x200mm, tant a la cara 
interior como a l’exterior, amb reforços d’armat segons càlcul estructural

EV2. Mur de contenció de terres de formigó armat HA- 25/B/20/IIa (fabricat a central i disposat amb 
bomba), de 40cm  d’espessor, armat amb barres de 12Ø d’acer B 500 S cada 200x200mm, tant a 
la cara interior como a l’exterior, amb reforços d’armat segons càlcul estructural. paret 

EV3. Paret amb funció protectora de bloc de formigó 10x20cm. 

EV4. Mur de barana de pedra natural de 50cm de gruix, ancorat al forjat.

EV5. Peça de pedra per coronament del mur.

EV6. Mur formigó armat HA- 25/B/20/IIa (fabricat a central i disposat amb bomba), de 30 
cm  d’espessor, armat amb barres de 12Ø d’acer B 500 S cada 200x200mm, tant a la cara interior 
como a l’exterior, amb reforços d’armat segons càlcul estructural. 
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
Estrucutura
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Planta fonaments habitacions

Planta estructura habitacions

Planta fonaments habitacions
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Passera, element d’estudi estructural 1

TALLANTS

unitats: quilogram ( kg )

MÀXIM : 43587,97 Kg

DIAGRAMA DE MOMENTS

unitats: tones per metre ( Tm)

MOMENT MÀXIM: 74,89 Tm

DEFORMADA

unitats: centímetres ( cm)

Desplaçament max: 1,9 cm
LLum max:                800cm
Fletxa MÀXIMA:        2,7 cm

*segons CTE i em funció de la llum 
max Fmp < LL/300
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E:1/40

ESTUDI D’ELEMENTS ESTRUCTURALS

E:1/30
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Jàssera, element d’estudi estructural 2

TALLANTS

unitats: quilogram ( kg )

MÀXIM : 26117,41 Kg

DIAGRAMA DE MOMENTS

unitats: tones per metre ( Tm)

MOMENT MÀXIM: 53,21 Tm

DEFORMADA

unitats: centímetres ( cm)

Desplaçament max: 2,2 cm
LLum max:                850cm
Fletxa MÀXIMA:        2,8 cm

*segons CTE i em funció de la llum 
max Fmp < LL/300
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
Instal.lacions
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SANEJAMENT

El sistema de sanejament del projecte es dissenya per ser el més efectiu, pensant en el mínim 
circuit possible, i econòmicament viable. 

Tot el sistema d’evacuació de les aigües funciona per gravetat assegurat en tot moment per una 
pendent mínim del 3% en tots los punts del recorregut. Les dimensions del baixants i canalització 
sempre seran les adequades al CTE i l’accessibilitat pel seu manteniment esta garantida per mitja 
de registres en arquetes sifòniques i pous de comprovació situats en tot el recorregut.

Segons normativa es dissenyen dos circuits diferents, un per aigües grises i un altre per les pluvials. 
Aquests no es barrejaran en cap moment.
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SUBMINISTRA D’AIGUA

El subministra d’aigua s’aporta per part de la xarxa pública .Per valorar la demanda d’aigua calenta 
s’ha fet servir els valors mes restrictius del CTE-DB-HE 4. Considerant la demanda d’un alberg, 
s’obtenen uns 80l per llit s’obté una demanda que equival en tot el conjunt a 1200l. El sistema 
calefactor es basa en una caldera de gasoil i l’emmagatzematge d’aquest.
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CONTRAINCENDIS

El compliment dels requisits per part del CTE-DB-SI garantiran la seguretat dels ocupants així com 
la estabilitat del propi edifici.

Degut a la concepció del propi projecte la sectorització en cas d’incendi no resulta complexa ni 
exigeix actuacions importants, al ser un projecte amb sortides a l’exterior en totes les plantes. Estant 
tots els ambients en contacte directe amb l’espai exterior per mitjà d’una porta practicable que 
compleix tots el requisits respecte les exigències de recorreguts d’emergència, pot considerar-se 
cada espai un sector diferenciat amb el recorregut  fins a un punt exterior segur que en cap cas 
supera els 50 m.

Encara que existeixen espais de major risc d’incendi, en cap cas suposen un risc per a la seguretat i 
s’adopten tots les mesures estàndard de material per extingir el foc en tot el conjunt, que compleixen 
totes les restriccions imposades pel CTE-DB-SI



187



188

INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA i IL·LUMINACIÓ

Es important per un projecte d’aquestes dimensions pensar ens espais dedicats a la gestió de les 
instal·lacions, la falta d’espai més l’aparició d’imprevistos pot complicar la construcció.

En el projecte es destinen espais necessaris per allotjar tots els equips de producció i distribució 
de l’energia, així com els equips subjacents.Les càrregues elèctriques es calculen tenint en compte 
totes les necessitats de il·luminació, subministra d’energia, equips electrodomèstics i equips de 
cuina. 

Pel que fa la il·luminació s’ha seguit els requeriments imposats per CTE-HE-3, així que es disposen 
de làmpades de diferents rangs lumínics i potencies elèctriques per poder respondre de la forma 
mes adequada possible a les diferents exigències de cada espai.
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EL PROJECTE: CENTRE D’ESPORTS DE MUNTANYA
Annexes
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EVOLUCIÓ DEL PROJECTE
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CTE DB-HS (Documento Básico de Salubridad) CTE 
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