
AT ARQUITECTES DE TARRAGONA #22

LANZAROTE 
El jardín de cactus 
César Manrique

GUIMARÃES 
Caminho da Cidade 
Estar

ALFORJA 
Casa OE 
Aixopluc, Grau, 
Goberna

SALOU 
Carrer Carles Buïgas 
Salvadó, de Rivera, Lorenzo

VILA-SECA 
El parc de la Torre d’en Dolça 
Josep M. Rofes

TARRAGONA 
El morrot de la Savinosa 
Fuses Viader, Mansilla, Perea

REUS 
La Boca de la MIna 
Anton Pàmies

EDIMBURG 
Ciutats en evolució 
Patrick Geddes

ZURICH 
Natura i ciutat, o quan la natura 
recupera la ciutat 
María Viñé

NATURA I CIUTAT



2 AT #22 Natura i ciutat

NATURA I CIUTAT
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Aquest número de la revista AT està 
dedicat al vincle entre natura i ciutat, re-
coneixent la rellevància del debat sobre el 
desenvolupament urbà en el medi natural 
i viceversa. En aquesta ocasió, AT recull 
projectes emplaçats a la Demarcació 
del COAC a Tarragona i d’altres que, per 
afinitat territorial i d’escala, aporten un 
debat que va més enllà de la condició 
local i abasta problemàtiques globals. 
Aquests projectes aborden la definició del 
límit entre l’àmbit natural i l’àmbit artifici-
al i, en algun cas, traslladen les condicions 
pròpies d’un entorn natural a un context 
urbà. Tots ells paren especial atenció a la 
capacitat d’un projecte per transformar, 
millorar, conservar i desenvolupar les 
potencialitats d’un territori. En aquest 
sentit, es publica volgudament l’escenari 
que precedeix el projecte (l’«estat actual») 
i el de l’obra un cop construïda (l’«estat 
final»), mostrant així la transformació 
derivada del reconeixement atent i 
acurat de la realitat. Aquests projectes 
evidencien la capacitat operativa d’uns 
plantejaments que volen anar, sense por i 
amb compromís, més enllà de respostes 
projectuals prefixades automàticament.

L’equiparació de les escales 
territorial, urbana i arquitectònica és 
comuna en tots els projectes presentats. 
Aquest fet situa al mateix nivell escales 
que de vegades estan poc integrades en 
un mateix projecte, permetent-ne una 
visió sinòptica; així, la part mai perd la 
seva relació amb el tot. Les tres escales 
s’enriqueixen amb l’entrecreuament entre 
les identitats paisatgística i sociocultural 
pròpies d’aquest context territorial. En 
aquesta publicació, les escales s’aborden 
en un sentit que abraça des de la «gran 

escala» (la territorial) a la «petita escala» 
(l’arquitectònica), passant per l’«escala 
intermèdia» (la del context urbà). Per 
tant, comença amb la reflexió sobre el 
debat territorial i urbà que planteja el 
concurs per a la «Intervenció global al 
complex edificat de l’antic preventori de 
la Savinosa», recollint les aportacions 
principals de la proposta guanyadora, 
així com algunes reflexions dels equips 
finalistes. En segon lloc, i continuant 
amb l’escala territorial, es confronten dos 
projectes situats en límits urbans, un de 
construït a principis del segle xx, i l’altre 
del segle xxi. Ambdós es troben situats 
en un àmbit considerat natural, però 
subjecte a l’ús, l’ordre i la funcionalitat 
urbans. La intervenció al parc de la 
Torre d’en Dolça a Vila-seca és un cas 
interessant de transformació territorial, 
mentre que la Boca de la Mina, descrit 
en el marc de la recerca sobre les obres 
d’enginyeria a Reus, de l’arquitecte Pere 
Caselles, mostra com l’arquitectura es 
pot posar al servei de la infraestructura 
urbana. L’escala urbana recull una «prova 
pilot» liderada des de l’àmbit acadèmic 
i feta realitat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Salou. Un projecte com-
promès amb la disciplina urbanística, 
i transcendent i exemplar per la seva 
capacitat potencial de ser replicat en 
altres contextos urbans. Pel que fa a 
l’escala arquitectònica, l’ocupa la reflexió 
sobre una casa (que en la seva concepció 
en són dues) construïda a Alforja, i que 
voreja la condició rural. El reconeixement 
de l’àmbit natural i de les preexistències 
(auto)construïdes s’integra en un projecte 
«subrural» molt atent a la cultura local i a 
la tècnica de proximitat.

Les tres escales s’intercalen amb 
reflexions de caire teòric i pràctic. 
L’aportació de l’arquitecta i paisatgista 
Maria Viñé assenyala afinadament la 
capacitat de la natura per re-naturalitzar 
autònomament espais urbans deshabitats 
o amb unes condicions particulars. D’altra 
banda, hem cregut pertinent recuperar, 
per la vigència i el caràcter premonitori 
del seu pensament sobre el vincle entre 
centres i límits urbans, alguns extractes 
del llibre Ciudades  en evolución (1915) 
escrit per Patrick Geddes. Biòleg, sociòleg 
i geògraf, Geddes va desenvolupar teories 
i pràctiques sobre el planejament urbà 
davant l’incontestable «progrés» provocat 
per la revolució industrial. També va 
assenyalar la reversibilitat del vincle entre 
natura i ciutat, empès per la seva vocació 
pluridisciplinària, i aportant un esperit 
crític i constructiu basat en l’anàlisi 
complexa de la realitat.

L’epíleg aplega el que anomenaríem 
un «no projecte» de recerca i un jardí 
veritablement paradisíac. El Caminho 
a Cidade incideix en la rellevància de 
conèixer el lloc com a prèvia a qualsevol 
decisió de projecte; el treball de camp 
col·lectiu recull minuciosament biòpsies 
de la perifèria natural de Guimarães, 
bastint una «eina de planejament» 
alternativa i realment sòlida. El Jardín de 
Cactus de César Manrique és una obra 
mestra del paisatgisme i de l’arquitectura, 
on l’exuberància vegetal no oculta una 
decisió encertada i cabdal: l’elecció de 
l’emplaçament. Transformar un territori 
àrid en un paisatge únic i irrepetible és 
possible, en part, quan l’encontre entre 
la natura i la ciutat no és una línia ben 
definida, ni tan sols un límit.
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Àmbit del projecte per a la Diaconia Bethanien. Estat previ. Foto: María Viñé

Diaconia Bethanien. Estat actual.  Foto: Georg Aerni

S’aprèn amb el temps que en això 
d’escriure es premia la brevetat i que 
la pompa avorreix; per aquesta raó, les 
ratlles següents seran prou concises, 
en un intent d’acomodar-hi la gran sa-
tisfacció personal i un agraïment sincer 
per haver estat al capdavant d’aquesta 
publicació durant gairebé vint anys 
—encara que de manera intermitent—, 
com ha estat, també intermitent, la seva 
periodicitat. Esquivant la nostàlgia, la 
mirada al passat confirma que la feina 
feta en justifica la continuïtat i també 
ens assegura que les maneres i els 
plantejaments ja no seran els mateixos, 
la qual cosa, en conjunt, pot ser enco-
ratjadora. Segurament els compromisos 
de renovació d’aquesta publicació s’han 
allargat durant massa temps, abans 
s’hi van fer forat altres prioritats que no 
tenen el suport imprès com a preferència 
per a difondre la cultura arquitectònica. 
A canvi, tenim una altra manera de 
consumir cultura, més efímera i que 
poques vegades deixa empremta a les 
nostres biblioteques, però sí que ocupa 
una memòria —molt selectiva— en els 
nostres dispositius electrònics, amb 
el permís del criteri algorítmic que en 
discrimina la difusió a les xarxes. 

La revista als AT Arquitectes de 
Tarragona va sorgir amb la voluntat 
de ser necessària, com ho és tot allò 
relacionat amb l’apreciació i difusió de 
l’arquitectura en qualsevol territori, i així 
ho vaig manifestar en el títol i l’editorial 
del primer número, «Arquitectura ne-
cessària #1», de juny de 2002. L’interès 
i la participació que va suscitar l’últim 

concurs d’idees per a la nova direcció 
i producció de la revista, convocat a 
aquest efecte, va confirmar que continua 
essent reconeguda com a necessària, 
tenint en compte els continguts i les 
noves mirades que van revelar els 
participants i també la implicació de 
noves generacions d’arquitectes que, per 
bé que es desenvolupen còmodament en 
l’escenari tecnològic, també reconeixen 
el valor afegit del procés d’edició que 
requereix qualsevol publicació en paper. 
Una aposta que es manifesta com un 
antídot efectiu per a la immediatesa del 
consum més mediàtic. 

Amb aquest número s’obre una 
nova època d’aquesta publicació, 
marcada pels grans desafiaments que 
sotgen, i estimulen alhora, la producció 
arquitectònica en general, alguns 
força relacionats amb l’ampli catàleg 
de valors i vinculacions estratègiques 
que es donen al Camp de Tarragona. 
Territori, paisatge, perifèria, governança, 
mobilitat, indústria, turisme, energia, 
formació, cultura i tants altres conceptes 
que potser encara no percebem prou, i 
que sens dubte esdevindran arguments 
sòlids per estructurar els pròxims 
números que es publicaran, pilotats per 
equips molt compromesos en analitzar 
les raons que s’amaguen darrere les 
formes de l’arquitectura. 

AT, UNA pUblICACIó NECESSàRIA
Juan Manuel Zaguirre Fernández

Abocador en l'àmbit actual del Parc de la Torre d'En 
Dolça (2001). Foto:  Fotografia Fernans

Parc de la Torre d’En Dolça. 2019. Foto: Directors AT



3Nom de la secció (A, B, C…)

QUAN lA NATURA RECUpERA lA CIUTAT
María Viñé

El canvi climàtic i els símptomes recents 
i innegables de deteriorament de la salut 
del planeta ens obliguen a repensar 
la relació entre natura i ciutat. Aquest 
canvi de paradigma va acompanyat 
d’una transformació en l’“autopercepció” 
de l’ésser humà. En aquest sentit, hem 
passat d’un “auto-concepte” de supe-
rioritat sobre la natura, domesticada i 
domèstica, a acceptar la limitació de les 
intervencions humanes, assumint que s’hi 
tornen en contra. Fins al punt que, per 
al bé de la humanitat, cal que establim 
nous estàndards ecològics que obliguin a 
respectar la flora i la fauna  
del nostre hàbitat.

Aquesta nova situació exigeix a 
l’ésser humà una observació, una anàlisi i 
una comprensió més profundes dels me-
canismes de l’ecosistema i els processos 
de la natura. Daltra banda, les conclusions 
disciplinàries deduïdes al llarg de la 
història haurien de servir de base per als 
pròxims processos de planificació, tant 
a nivell urbà com arquitectònic, i també 
paisatgístic. En el passat, la relació entre 
natura i ciutat era de caràcter més aviat 
antagònic, mentre que avui es desenvolu-
pa d’una manera molt més entrellaçada. 
Aquesta relació es pot observar i analitzar 
a través dels diferents conceptes i casos 
d’estudi que exposarem a continuació. 
Són exemples que presenten diferents 
intensitats pel que fa a la presència de 
l’element natural i al grau de control per 
part de l’ésser humà.

1. Parcs involuntaris, o el 
contracop de la natura

A banda de l’indiscutible estat crític del  
medi ambient, la capacitat de recupera-
ció de la natura continua sent sorprenent. 
Per exemple, quan es produeix una 
reconquesta natural en espais urbans 
obsolets i desallotjats per l’ésser humà. 
Aquest fenomen ha donat lloc als deno-
minats ”parcs involuntaris” (involuntary 
parks), neologisme creat per l’autor de 
ciència-ficció i ecologista nord-americà 
Bruce Sterling. Aquesta situació és fa 
evident, per exemple, en el cas de la zona 
d’influència de la planta de Txernòbil. 
Després de l’accident nuclear més greu 
que s’ha produït mai a Europa (1986), 
l’exèrcit de l’antiga Unió Soviètica va de-
clarar Txernòbil “zona d’exclusió”. L’àrea, 
limitada per un radi d’uns 30 km,  
fou evacuada pel risc imminent per a 
la salut dels habitants; des de llavors, 
el desenvolupament d’aquest indret ha 
estat sotmès a un seguiment continuat 
per part dels científics. Com a resultat 
d’aquesta observació, s’ha pogut 
detectar que diferents tipus d’arbres han 
sobreviscut a la radiació nuclear, com ara 
plantes pioneres dels boscos de bedoll 
o de pollancre, i que, en canvi, s’hi han 
extingit diferents tipus de pi. Al seu torn, 
s’ha observat la recuperació de diferents 
mamífers i espècies en risc d’extinció, 
com el visó europeu o el gat cerval. Avui 
dia no hi ha conclusions clares sobre 
l’estat de la zona i les conseqüències de 
l’accident, però els experts que s’encar-
reguen del seguiment coincideixen que 
l’ecosistema presenta indicis clars de 
recuperació, i que el balanç dels efectes 
negatius de l’accident nuclear és inferior 
als beneficis derivats del desallotjament 
de la població humana, la qual cosa ha 
permés el desenvolupament de la natura-
lesa salvatge.

Un altre cas d’estudi és el barri de 
Centralia a Pennsylvania, Estats Units. 
El 1962, Centralia fou desallotjat per 
les fuites contínues de gasos tòxics 
procedents d’unes mines de carbó que 

s’havien incendiat a 90 m de profunditat. 
Des d’aleshores, s’ha observat que una 
àrea de 15 km2 ha estat reconquerida per 
la natura silvestre.

Però un dels parcs involuntaris 
més coneguts és potser el de la ciutat 
de Detroit (EUA), on l’abandonament per 
les conseqüències de la crisi econòmica 
va afectar aproximadament 80.000 
cases. Les ruïnes urbanes convertides en 
parcs involuntaris comencen a ser una 
destinació turística on es desenvolupen 
nombrosos projectes d’instal·lacions 
artístiques, arquitectòniques i fotogràfi-
ques que han donat lloc al fenomen de 
l’“eco-gentrificació”.

2. Jardins espontanis (la 
recuperació d’infraestructures 
urbanes obsoletes)

La recuperació natural, espontània i no 
planificada de certs espais també es 
produeix en zones d’infraestructures i 
solars industrials obsolets dins de teixits 
urbans. Aquesta situació és el resultat 
d’un desenvolupament consentit i 
observat per les oficines de planificació 
urbana.

Un exemple d’aquesta situació és 
la Petite Ceinture de París, una línia de 
ferrocarril circular establerta entre 1852 
i 1869 que envolta la ciutat. La Petite 
Ceinture (el petit cinturó), que fou conce-
but inicialment per a mercaderies, també 
transportava passatgers, però amb l’auge 
de la xarxa de metro es va tancar aquest 
servei, i el de mercaderies va romandre 
fins el 1990. A partir d’aquesta data, tot 
el recorregut del cinturó fou envaït per 
una extensa vegetació que anava creant 
jardins incontrolats. En alguns trams fins 
i tot s’hi van arribar a eliminar les vies, 
generant uns corriols amb un aspecte 
natural que de cap manera feia pensar en 
la infraestructura prèvia. 

Gràcies a l’absència de trànsit fer-
roviari i a la conservació del lloc, aquest 
ha estat poblat per vegetació silvestre i 
espontània, i també per algunes espècies 
d’animals. Tot plegat ha contribuït a la 
creació del paisatge “natural” de la Petite 
Ceinture, que en alguns trams es trans-
forma en una autèntica reserva de flora 
i fauna dins d’un entorn urbà. Aquesta 
riquesa el converteix en un element 
important del paisatge verd parisenc: la 
configuració lineal del “petit cinturó” i la 
seva proximitat amb el bosc, els grans 
parcs, el Sena, els canals i els trams 
ferroviaris, afavoreixen la propagació 
d’espècies de fauna i flora dins d’una 
extensa xarxa ecològica que connecta 
els espais naturals de París amb els de la 
metròpoli en un continu ecològic. 

El Pla de biodiversitat de París iden-
tifica la Petite Ceinture com una entitat 
ecològica que s’ha de preservar i enfortir 
donada la rica confluència entre l’àrea 
ferroviària i l’espai urbà. Tot i així, la Petite 
Ceinture no té connexió directa amb la 
ciutat. La seva inaccessibilitat degut al 
fet de que gairebé sempre estigui en un 
nivell inferior respecte al de la ciutat, 
fan que el límit entre l’univers ferroviari 
i l’univers urbà sigui en tot moment 
recognoscible i estableixi una relació 
singular entre aquests espais. Aquesta 
relació és, en la majoria dels trams, de 
tipus visual, conseqüència del perfil de la 
línia i de la configuració del seu entorn. 
Tant si és per l’efecte belvedere que 
ofereixen les seccions dels viaductes, 
o per la intimitat de les seccions de les 
trinxeres, el seu perfil determina la relació 
que manté amb la ciutat i dona forma a 
situacions urbanes molt variades i sovint 
inesperades.

El paisatge del “petit cinturó” i la 
seva rodalia, lluny de ser fix i immòbil, 
evoluciona amb el temps al ritme de les 
mutacions del teixit urbà que l’envolta. 
Durant l’estiu d’enguany se n’han obert 
quatre trams amb una superfície de 16 
hectàrees de jardí urbà per a l’ús públic. 
La intervenció paisatgística es redueix a 
la instal·lació de paviments durs de for-
migó en alguns trams i a unes mesures 
mínimes per superar els desnivells exis-
tents, com rampes o uns pocs esglaons. 
Les intervencions han sabut conservar 
l’encant del jardí gairebé salvatge al bell 
mig de la ciutat parisenca.

3. Zones ruderals
Un altre exemple del poder regeneratiu i 
d’auto-propagació dels sistemes naturals 
són les zones ruderals, expressió amb 
qual es defineixen les zones de superfície 
ruderal (del llatí rudus, “grumoll”, “tros”, 
i, en sentit figurat, “grava”, “runa”) en un 
terreny erm. Poden ser d’origen natural, 
com les provocades per esllavissades de 
terra o caiguda de roques. Però també 
sorgeixen en zones que els humans ja 
no fan servir, en solars de runes urbanes, 
zones industrials o d’infraestructures 
obsoletes. Les àrees ruderals revelen 
la seva peculiaritat en allò que és petit, 
sovint ocult: acullen una comunitat molt 
especial de plantes (flora ruderal) i ani-
mals, les anomenades espècies pioneres, 
i constitueixen un hàbitat important per a 
aquestes espècies animals (especialment 
insectes) i vegetals, amb un paper 
significatiu en el manteniment de la 
biodiversitat.

El projecte per a la diaconia 
Bethanien de Zurich, obra de Neuland, 
es va plantejar a partir del seu context 
ruderal: un solar adjacent a una zona 
industrial amb unes vies ferroviàries gai-
rebé sense ús. El projecte és el resultat 
d’una negociació amb els organismes pú-
blics: es va permetre la construcció d’un 
edifici de 40 m d’alçària, el qual permetia 
buidar un gran espai exterior, a canvi de 
convertir la parcel·la d’un aparcament en 
superfície en un espai públic amb una ex-
tensa vegetació i arbrat com a elements 
fonamentals, per contribuir a millorar el 
clima urbà i contrarestar els efectes de 
l’escalfament. La proximitat de l’antiga 
via ferroviària, amb la seva vegetació ru-
deral específica i les superfícies de grava, 
han portat a introduir plantes i arbres 
d’espècies pioneres i de caràcter ruderal; 
al començament, les superfícies vegetals 
no es van arribar a cobrir de plantes, per 
propiciar que s’anessin complementant 
amb vegetació espontània. Un alt grau de 
permeabilitat de la superfície amb tantes 
zones de vegetació també contribueix  
a millorar la gestió de les aigües pluvials, 
reconduint una gran part d’aquestes, 

purgades per la capa de terra vegetal, 
directament al sòl sense haver d’intro-
duir-les en el sistema de canalització.

Donat que l’espai també comprèn 
un centre de cures pal·liatives, un 
requisit per al paviment era que garantís 
l’accessibilitat de cadires de rodes i 
caminadors. Per aquest motiu es va optar 
per unes llambordes de pedra natural, 
però amb una textura rugosa i les juntes 
dimensionades per a complir també amb 
determinats requisits a l’hora d’acollir 
microorganismes de zones ruderals, 
fomentant d’aquesta manera el caràcter 
propi de la biodiversitat.

4. Algunes consideracions finals
Els casos d’estudi comentats anterior-
ment, juntament amb d’altres que no 
hem esmentat, demostren la capacitat 
inherent i auto-regeneradora de la natura. 
Allà on els humans es retiren, l’ecosis-
tema restableix el seu equilibri en un 
procés continu. El desenvolupament de 
l’espai públic i urbà ha d’aprofitar aques-
tes sinergies, i les lògiques d’aquests 
processos s’han d’integrar en el desenvo-
lupament del disseny per tal d’optimitzar 
esforços i recursos. Es tracta d’establir 
el marc que defineix els límits entre allò 
que podem dissenyar i allò que es pot 
generar sense la nostra intervenció, fent-
ne sempre un seguiment i controlant els 
processos espontanis. D’aquesta manera, 
els límits entre natura i ciutat es poden 
diluir a favor d’un paisatge urbà més 
sostenible.

El risc imminent d’aquestes trans-
formacions urbanes és la gentrificació 
que provoquen, de manera que allò que 
s’ha concebut des del punt de vista de 
la sostenibilitat ambiental és contra-
produent per a la convivència social. 
El “verd” no és cap garantia per a la 
millora social i global de totes les classes 
socials. Hi ha nombrosos exemples de 
“gentrificació verda”, projectes de millora 
ambiental i urbanística que propicien la 
pujada de preu dels immobles i acaben 
expulsant els veïns de tota la vida a favor 
d’habitants nouvinguts amb rendes més 
elevades. En aquest sentit, gran part de 
la responsabilitat hauria de recaure en 
els organismes públics, que són els que 
han de liderar aquestes transformacions 
urbanístiques, i no només amb la creació 
dels processos de gestió i el marc legal 
per promoure una construcció més soste-
nible, sinó també garantint que estiguin 
al servei de tota la societat.

María Viñé és arquitecta per l’escola d’arquitectura 
de Kaiserslautern (Alemanya).  
És socia fundadora del despatx Neuland 
ArchitekturLandschaft a Zurich. Anteriorment fou 
professora associada a l’Escola Politècnica Federal 
Suïssa de Zurich (ETH).

Petite Ceinture. París. 
Foto: Pierre Folk
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SAVINOSA FUSES VIADER, MANSIllA, pEREA

L’any 2015, la Demarcació de Tarragona del COAC i la Diputació de Tarragona van convocar un concurs per a la selecció de cinc equips 
pluridisciplinaris que participessin en la licitació del “Contracte de serveis de redacció dels documents tècnics d’una proposta d’intervenció 
global des dels punts de vista arquitectònic, patrimonial, urbanístic i paisatgístic al complex edificat de l’antic Preventori de la Savinosa de 
Tarragona”. La situació estratègica d’aquesta finca, classificada com equipament (clau 7e) al POUM de Tarragona, i l’estat de conservació 
del complex edificat, catalogat com a BCIL (519e030 Preventori de la Savinosa), motivaren iniciar un procediment per poder posar en valor 
i en ús aquest espai urbà. A continuació es presenta la proposta guanyadora i un extracte de la resta de propostes finalistes.

Deu punts sobre la Savinosa

 1. Des de la clausura del preventori als 
anys 60, el destí de la Savinosa ha 
estat incert i poc afortunat; degradat 
progressivament, presenta enormes 
dificultats per recuperar-lo, donat 
que la capacitat de transformació i 
l’interès específic per fer-ho no han 
estat mai coincidents. Els esforços i 
els debats entre els professionals i la 
ciutadania al llarg del període demo-
cràtic han contribuït a construir una 
imatge col·lectiva d’aquest conjunt i, 
com un acte de saviesa, a reclamar-ne 
la recuperació, l’apropiació dels seus 
atractius i el reconeixement de l’espai 
com a marc d’oportunitat per al 
progrés general. És difícil enumerar 
d’una manera justa les contribucions 
i aportacions que s’han generat al seu 
voltant en els darrers quaranta anys 
de debat.

 2. El concurs de 2015 obre una nova 
possibilitat de repensar aquest encla-
vament i de reflexionar tant sobre els 
usos com sobre les edificacions patri-
monials i els espais lliures del conjunt. 
La proposta vol entendre el caràcter 
metropolità de l’emplaçament, dis-
tribuint els usos a partir d’una xarxa 
d’espais públics i d’edificis resultants 
de la transformació patrimonial. En la 
combinació entre oportunitat i valor 
específic és on la Savinosa podrà 
trobar un nou encaix territorial.

 3. En aquest sentit, la xarxa d’espais 
lliures planteja l’apropiació pública del 
morrot de la Savinosa a través de la 
multiplicació dels passejos, comple-
tant el recorregut a la vora del aigua, 
establint recorreguts interiors per al 
trànsit entre les platges, i obrint nous 
espais a mode de places-mirador 
que enllacin amb l’àmbit patrimonial 
que es recupera. Es pretén vincular 
els recorreguts de caràcter territorial 
—camins de ronda, moviment de 
bicicletes i passos interiors— amb 

l’escala precisa de l’ordenació per tal 
de construir nous llocs d’elevat sentit 
públic i valor col·lectiu. Combinar el 
lleure del passeig i de la resta d’espais 
oberts amb l’experiència del mar, la 
visual dels perfils costaners i les noves 
activitats en el nou conjunt equipat, 
conforma una de les premisses de la 
proposta.

 4. De la mateixa manera, tant la pineda 
adjacent a la platja de l’Arrabassada, 
com l’explanada de les savines del 
costat de la platja de la Savinosa, 
esdevenen espais públics i àmbits de-
liberadament desdibuixats en entrar 
en contacte amb els espais costaners, 
prolongant així les zones de domini 
públic i obert. Són espais de barreja, 
híbrids, deliberadament ambientals i 
promiscus per facilitar-ne l’apropiació 
ciutadana, desdibuixant la tanca 
que històricament ha segregat el 
conjunt i superant el bloqueig que ha 
representat el fet que la propietat hagi 
estat tancada i sense ús els darrers 
quaranta anys.

 5. L’obertura dels espais lliures es 
completa amb un acte conscient de 
recuperació en termes ambientals 
i de valor del patrimoni natural del 
conjunt. Amb la nova ordenació, la 
recuperació de la pineda i dels espais 
coixí es reforça amb la preservació 
de l’arbrat principal —pins, l’alzinar—, 
la recuperació de les brolles i la 
vegetació característica del morrot i 
amb la determinació d’un àmbit de 
regeneració de les savines. 

 6. La proposta d’ordenació es construeix 
a partir de la definició de la xarxa 
d’espais públics i sobre l’estructura 
patrimonial del conjunt, que combina 
la recuperació d’arquitectures amb la 
introducció de noves condicions per 
a transformar-ne la tipologia i funció. 
Pel que fa a la preservació precisa de 
façanes, elements i traces d’espais, 
s’estableixen un conjunt de gàlibs 

reguladors per habilitar les ampliaci-
ons vinculades als diferents pavellons 
existents. D’aquesta manera es 
faciliten les possibilitats d’agregació 
edificatòria estimulant així l’assig-
nació oberta i flexible d’usos dins el 
conjunt, preservant el valor expressiu 
i caracteritzador de les edificacions 
existents sobre el perfil de la costa.

 7. Amb tot això, que definim eufemísti-
cament com l’estratègia del trencadís, 
es pretén alliberar el conjunt de la ne-
cessitat d’establir prèviament el tipus, 
forma i ús de les noves edificacions, 
per obrir un raonament de geometria 
variable —un edifici o molts, un o 
múltiples usos— que permeti un 
plantejament de futur possibilista i 
viable. Respecte als usos, s’exclouen 
els d’habitatge per efectuar sobretot 
una transformació estimulada per 
les activitats i el seu valor afegit, així 
com per la seva contribució general al 
Camp de Tarragona.

 8. Aquesta geometria variable, aplicada 
amb força pel que fa a les ampliacions 
dels pavellons i a la definició dels 
espais oberts existents, dota al 
conjunt de flexibilitat —respecte a 
usos, formes, demandes funcionals 
i tipològiques— i precisió en els 
recorreguts i en la recuperació del pa-
trimoni definits per la nova ordenança. 
La concessió futura, a un o múltiples 
operadors, on el sol serà sempre 
públic, garanteix el caràcter públic de 
la transformació i la preservació del 
sòl com a actiu ciutadà, fixant alhora 
la capacitat de l’administració per a 
establir els futurs usos i la definició 
del caràcter de la transformació ur-
banística, fet que reclamarà l’exercici 
d’una gran responsabilitat pública.

 9. La proposta vol assolir, doncs, una 
transformació particular entesa des 
d’una perspectiva metropolitana del 
Camp. La concreció dels sistemes 
particulars —la xarxa d’espais 

ambientals, els espais lliures i els 
recorreguts—, de gran escala, vol lli-
gar-se amb la capacitat d’establir usos 
i programes amb caràcter, d’interès 
general i gran singularitat, i vocació 
d’incidir de forma accentuada sobre el 
territori del Camp. 

 10. Es retorna, doncs, a la Savinosa, alli-
berada de les cotilles prèvies i havent 
superat la indefinició respecte a la 
seva transformació, amb la capacitat 
d’esdevenir oportunitat efectiva i 
materialitzable per desenvolupar 
un programa de més significat i 
rellevància ciutadans, ja sigui de 
forma pública o privada, i establir 
alhora un fet públic rellevant i ple de 
contingut. D’aquesta manera, també 
es retorna a la política i l’administració 
la capacitat per fer territori i fixar la 
metròpoli del Camp, de manera que 
sigui determinant en les decisions 
i accions respecte el contingut dels 
llocs. Amb la combinació entre els 
valors específics i les grans decisions, 
el projecte de Francesc Monravà 
tornarà a recuperar el protagonisme, 
el sentit cívic i el valor general que la 
Savinosa tenia destinat. 

La Savinosa, un enclavament

Autors del projecte: Josep Fuses, 
Joan M. Viader (FUSES-VIADER), Jordi 
Mansilla (MIRLA), Jorge Perea (JPAM).
Arquitecta paisatgista: Laia Mestre
Arquitectes redactors planejament: 
Samuel Llovet, Ferran Montoya, 
arquitectes
Arquitectes col·laboradors: Diego 
Sistena, Jean Pierre Paulet, Gemma 
Navarro, Pablo Llamazares
Maqueta: Amado Martin, arquitecte
Col·laboradors: Jaume Mutlló (Diputacio 
de Tarragona), Pau Avellaneda (mobilitat), 
Fort i Ripol (assesorament juridic)
Promotor: Diputació de Tarragona
Superfície de l’àmbit: 66.000m2

Any: 2015–2019

El paisatge: valor ecològic

Foto: Laia Mestres
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Esplanades i pinedes

Espais ciutadans

Places i recorreguts

Patrimoni arquitectònic

Cluster d’activitat

EL PAISATGE. VALOR ECOLÒGIC

1. Des del seu tancament el 1976, el destí de la Savinosa és 
incert. El gruix significat de reflexions sobre els potencials usos 
arquitectònics del conjunt –cursos d’arquitectura, propostes 
d’idees col·loquis d’arquitectes i intents de promoció per 
part del sector privat i del sector públic– ha fet de la unitat del 
conjunt el denominador comú, complicant excessivament el 
desenvolupament d’una de les peces més atractives del litoral 
Tarragoní.

2. L’esforç plana en clara simetria al seu immobilisme, a les 
immenses dificultats per trobar mecanismes coherents que donin 
una vida nova al conjunt i que permetin superar les dificultats 
estructurals del conjunt per assolir altres usos i esdevenir viables.  
Més que una oportunitat excepcional, l’àmbit de la Savinosa 
és un conjunt d’oportunitats per disposar de forma magnífica 
programes de gran contribució social a la ciutat de Tarragona.

3. Aquesta proposta vol anticipar la transformació de la Savinosa, 
descaradament en un to menor. To menor en tant que el 
reconeixement de la geometria excepcional del complex, la seva 
unitat i posició sobre la costa així com la seva estructura ambiental 
de pinedes i savines, aïllada per més de 30 anys de la presència 
de la gent, configuren els trets fonamentals i l’essència pròpia del 
projecte. 

La lectura de gran escala, dominada per la presència del conjunt 
i les pinedes des del perfil litoral es conjuga amb la percepció 
interior i intimista dels espais entre les edificacions, sense una 
transició evident. En la dualitat escalar el projecte estableix l’esforç 
que tradueix en la seva estratègia.

SISTEMA DE VERDS

CAMINS I EIXOS CÍVICS

ESPAIS COL·LECTIUS

LA SAVINOSA, UN ENCLAU

INTERVENCIÓ GLOBAL AL COMPLEX EDIFICAT DE L’ANTIC PREVENTORI DE LA SAVINOSA FUSES · VIADER · MANSILLA · PEREA 01

A. Platja l’Arrabasada - Pineda Oest
    A1. Relacionar l’ámbit de la platja amb la pineda de la Savinosa
    A2. Perllongar el passeig a l’interior de la Savinosa 

B. Passeig del Mediterrani

C. Esplanada Frontal

D. Esplanada de les Savines

    D2. Relacionar l’espai de l’esplanada amb la platja de la Savinosa

E. Patis de la Savinosa

     E2. Espai pla de relació amb l’esplanada i potencialment annexionable

F. Saló de la Savinosa
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B

C
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E2

PLATJA DE l’ARRABASADA  ·  ESPLANADA FRONTAL  ·  PINEDA OEST
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Sistemes vegetals

Espais col·lectius

Camins i eixos cívics

Unitat del conjunt arquitectònic 
 
El conjunt arquitectònic presenta una extraordinària unitat tant en el tractament estilístic de les edificacions amb l’ús 
sistemàtic de l’obra de fàbrica i els estucats, com en l’ús dels sistemes constructius amb la cambra dels forjats i 
coberta ventilada amb un enginyós sistema d’obertures. Fora d’aquest ordre i unitat del conjunt, les peces de 
l’habitatge del director i el magatzem presenten diferències netes i de discutible valor arquitectònic respecte a la 
totalitat i caldrà examinar la seva vàlua real en relació al conjunt. 
 
El conjunt arquitectònic, atesos la proliferació dels elements naturals, és percebut sobretot des de l’espai central, des 
dels corredors laterals i des de l’esplanada del camp de futbol, fet que es reconeix en la matriu d’espais públics del 
projecte. 
 
Criteris de conservació i transformació del conjunt protegit.   
 
El complex de la Savinosa actualment està catalogat patrimonialment com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL B.2), fet 
que implica tècnicament la conservació del conjunt existent i que la proposta vol recollir amb la restauració integral 
de les arquitectures existents. 
 
Per fer-ho i dotar les edificacions de nova vitalitat, s’estableixen uns criteris que lliguen la forma d’intervenció amb 
les qualitats espacials resultants de la proposta i els criteris de conservació dels espais ecològics i ambientals. 
 
S’estableixen tres criteris bàsics d’intervenció: 
 

1. Millora de les edificacions existents a partir d’un sistema d’unitats de projecte i gàlibs màxims disposats per 
sota del forjat de la Planta -1 i per sota de la copa de la pineda que deixen sempre expressives les 
volumetries del conjunt com forma dominant i estructura espacial principal del projecte.  
 
Les volumetries situades dins dels gàlibs reguladors sempre establiran contacte amb les edificacions deixant 
un espai buit de contacte i permetent el contacte amb una de les cares de les edificació a fi de poder 
resoldre la transició funcional entre volums. 
 
En les zones amb presència de pins es mantindran els pins estructuradors de la cobertura vegetal com a part 
del conjunt de les pinedes existents. 
 
Es permet, en una de les cares de les edificacions, el contacte amb tot el pla de façana per millorar els 
aspectes de connectivitat, funcionalitat i seguretat de l’edificació.  
 

2. Als espais principals del projecte on es percep la relació entre les façanes principals, el saló de la Savinosa i 
l’eix central, no es permet afegir volums, o transformar cap de les façanes per mantenir la unitat del conjunt, 
mantenint els plans principals en estricta protecció. 
 
A l’espai del camp de futbol, que esdevindrà una plataforma per usos temporals i intensius, les edificacions 
de millora hauran de mantenir les façanes de les edificacions patrimonials vistes, ocupant un màxim del 30% 
del pla de façana total. 
 

3. Es permet en el cos del pavelló central l’aparició d’elements singulars per dotar l’excepcional coberta frontal 
a la platja, d’ús i activitat de caràcter accessible al públic, a mode de pèrgola baixa que reforcés la condició 
de mirador del lloc. 
 
També es permet la presència d’elements de protecció i ús de la coberta de la unitat dels menjadors, com a 
mecanisme per intensificar l’ús d’aquesta peça en contacte amb el sistema de camins de ronda i l’espalana 
de llevant. 

Unitats, voladius i conservació d’elements patrimonials

Unitats, voladius i conservació d’elements patrimonials

A Platja de l’Arrabassada. Pineda Oest
B Passeig del Mediterrani
C Esplanada Frontal
D Esplanada de les Savines
E Patis de la Savinosa
F Saló de la Savinosa

Tractament ambiental 
Reconeixement d’espais a salvaguardar amb caràcter prioritari

Esplanada de les savines (àmbit est)

Esplanada situada davant del 
pavelló central i les infermeries

Pineda oest
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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ GLOBAL AL COMPLEX EDIFICAT DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA JORNET LLOP PASTOR ARQUITECTES + ADD BAILO RULL + ANTONI VILANOVA 147

INTERVENCIó GlObAl Al COMplEx EDIFICAT DE l’ANTIC  
pREVENTORI DE lA SAVINOSA 
Ravetllat Ribas + Taller d’arquitectura i Territori 

SAVINAR SAVINOSA
Jornet Llop Pastor Arquitectes + ADD Bailo Rull + A. Vilanova

“MENS SANA IN CORpORE SANO”; UN pARC EQUIpAT pER A lA 
SAlUT Al lITORAl DE TARRAGONA  
O. Carracedo + M. Costa + F. Grau

AGER MEDITERRANI
R. Terradas, A. Ferrer, A. Martinez, I. De Renteria, M. Villaverde, J. L. Pérez

SAVINOSA pROpOSTES FINAlISTES
Aquestes quatre propostes van ser, juntament amb la guanyadora, finalistes del concurs per a la intervenció global al complex edificat de l’antic preventori  
de la Savinosa.

La proposta d’ordenació urbanística i d’usos 
parteix dels trets diferencials de l’àmbit i els 
estructura en tres nivells: els valors patrimonials 
i naturals derivats de la seva orografia (patrimoni 
arquitectònic i vegetació), el planejament vigent 
(l’àmbit està qualificat com a equipament), i 
l’accessibilitat. La proposta d’encaix urbanístic 
es basa en tres eixos: l’obertura de l’espai natural 
a la població, la diversitat d’usos de servei i dels 
equipaments, i els nous recorreguts i espais 
públics que articulin els usos i potenciïn els 
espais costaners. Pel que fa a la viabilitat de la 
nova ordenació urbanística, es fa una proposta 

d’usos que no desvirtuï el caràcter de “servei 
públic” de l’àmbit, respectant l’esperit del 
planejament vigent. Es pretén fomentar una 
utilització contínua que combini usos destinats 
a població forana amb usos de proximitat, 
garantint d’aquesta manera la sostenibilitat del 
conjunt. La proposta d’ordenació urbanística, 
que es tramitaria com a PMU a partir d’una 
modificació del POUM, destinaria una porció 
de l’àmbit a equipaments i serveis (23% de 
la superfície), i s’estructuraria en cinc unitats 
articulades pels espais públics descrits, 
permetent una gestió independent de cadascuna.

“Savinar”: verb d’acció, declinació del substantiu 
sabina o savina, arbre primitiu i màgic que brota 
en forma arbustiva cobrint extensions de rocam 
mediterrani. “Savinar” és infondre valor —en 
oposició a restaurar—, i regenerar el lloc a 
partir de la fusió entre els recursos naturals, 
arquitectònics i urbanístic-paisatgístics. “Savinar 
la Savinosa” és traçar el full de ruta per una 
ecologia integral del lloc, fent compatibles i 
sinèrgiques la qualitat de l’ecosistema i la gestió 
econòmica del seu desenvolupament. El projecte 
proposa millorar i, especialment, redimensionar 
a una escala adequada els accessos viaris de 
l’entorn, vetllant de forma espacial pels itineraris 
per a vianants: la nova via Augusta, el passeig 

marítim i el camí de ronda costaner seran els 
tres elements estructuradors d’aquesta nova 
accessibilitat al morrot de la Savinosa. Si bé és 
cert que el sanatori de la Savinosa representa un 
valor de conjunt en la planificació i el disseny de 
Monravà —i per aquest motiu no posem en dubte 
la catalogació dels edificis del recinte com a 
BCIL—, també hem de ser capaços a dia d’avui de 
fer una argumentació crítica sobre la pervivència 
d’alguns valors de cara a justificar les accions 
proposades. Per tant, patrimoni i viabilitat son 
dos conceptes que, llevat de casos extraordinaris 
com són els monuments declarats BCIN, han 
de tenir un cert equilibri pel que fa a possibilitar 
actuacions rigoroses i factibles. 

La proposta d’intervenció al morrot de la Savinosa 
pretén millorar la connectivitat dels espais lliures 
de la franja litoral mitjançant la creació d’un parc 
litoral equipat per a la salut. El projecte dona 
resposta a la voluntat ciutadana de gaudir d’un 
equipament emblemàtic i recupera l’esperit del 
complex original, destinat a la salut i vinculat  
al mar. 

L’espai lliure del morrot de la Savinosa 
estarà ocupat per espais transitables, constituïts 
per l’àrea de trepig i els vials rodats, i superfícies 
de paisatge vegetal que delimitaran el patrimoni 
natural tarragoní. Es proposa un sistema d’espais 
públics i recorreguts ben definit. Des del bosc de 
pi blanc existent a ponent es pot accedir a l’antic 

preventori i a l’Esplanada de migjorn. El Pati del 
preventori comunica amb el Pavelló central i dona 
accés a la gran Plaça central. Pel que fa al plane-
jament, es proposa una delimitació d’un àmbit 
d’espais lliures públics (6e) que permeti la conti-
nuïtat territorial, i la definició específica de l’àmbit 
d’equipaments (7e Savinosa) i del seu rang d’usos 
com a pol d’activitat, dinamització i d’atracció per 
al foment de l’ús públic i la conservació del parc. 
En paral·lel a la tramitació de la MPOUM caldrà 
també redactar i tramitar la modificació puntual 
del Catàleg de béns protegits. La viabilitat del 
projecte es planteja associada a un seguit de fases 
que permetin desenvolupar les determinacions del 
planejament.

La proposta té com a objectiu recuperar l’ideari 
de la Mancomunitat de Catalunya i revitalitzar el 
conjunt desenvolupant tres eixos claus: l’urbanís-
tic, el paisatgístic i l’arquitectònic, amb la intenció 
que el sector sanitari, la societat civil i el lleure 
respectuós tinguin un absolut protagonisme 
en un entorn sostenible. Els tres eixos tenen en 
compte el valor històric del patrimoni arquitec-
tònic i del territori; en aquest sentit, es proposa 
establir un diàleg entre el passat i el futur per 
dur a terme un desenvolupament de la Savinosa 
sostenible des del punt de vista arquitectònic, 
urbà i paisatgístic. Es proposa la rehabilitació de 
tots els pavellons propers al mar i la incorporació 
dels edificis posteriors al complex d’investigació. 
Es desestima catalogar la peça central, que per 

la seva posició i configuració no té la mateixa 
vocació de vincular-se amb l’entorn, ni és apte per 
als usos proposats. El fet de desocupar aquest 
espai permet, a canvi, generar una gran plaça 
central en la que s’hi disposa una grada-amfitea-
tre. Aquesta plaça s’entén com un lloc de trobada, 
un espai buit mediterrani. El complex es destina a 
tres tipus d’usuaris: la població civil, els científics 
i els (turistes). L’esperit sanitari original es manté 
pel tipus d’usos que es proposen: de recerca 
biomèdica, culturals (conservatori de música, 
artístic) i de relació amb la naturalesa (patis, 
solàriums, porxos, etc.), coberts i a l’aire lliure, que 
recullen els principis higienistes sota els quals es 
va construir el preventori.
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CIUTATS EN EVOlUCIó (FRAGMENT) 

Patrick Geddes

1
[...] 
Mai podrem acabar d’analitzar ni d’entendre del 
tot la ciutat que hem de planificar, estudiar-ne 
a fons el passat, el present i sobretot —atès que 
parlem de planificació—, preveure’n el futur 
incipient. Podem influir molt més en el seu 
caràcter social, en la seva ànima col·lectiva —com 
l’entenem i la percebem fins a cert punt—, en 
la seva vida activa i quotidiana, i estimular molt 
més la seva economia. Amb l’energia i vitalitat 
socials renovant-se des de dins, i amb una millora 
de les condicions dels ciutadans ben notòria, la 
circulació interior i les comunicacions amb l’ex-
terior seran molt més clares, i més segures que 
abans de l’impacte de l’eficiència constructiva 
i artística. Perquè les qüestions socials han de 
clarificar i controlar les geogràfiques, i també 
a la inversa. D’aquesta manera, l’idealisme i els 
fets no es dissocien, sinó que són inseparables, 
de la mateixa manera que els nostres passos se-
gueixen un ideal de direcció que, en si mateix, és 
inabastable més enllà de les estrelles, però que 
és imprescindible si volem arribar a algun lloc.

L’eutopia,* per tant, rau en la ciutat que ens 
envolta; i nosaltres mateixos, com a ciutadans, 
l’hem de planificar i concebre, aquí o enlloc: 
cadascú com a ciutadà de la ciutat real i de 
l’ideal, que es consideraran cada vegada més 
com una de sola.

Fragment del prefaci de Cities in 
Evolution1  (pàgines 52-53)

*  El terme “eutopia” apareix en la literatura mèdica 
anglosaxona com un adjectiu relatiu a l’eutopia, la 
“condició d’estar situat correctament”. Aquest és el sentit 
en què Geddes utilitza el terme, aplicat de manera general 
a l’urbanisme i a l’anàlisi urbana i regional.

1  Disponible en castellà: Patrick Geddes, Ciudades en 
evolución, KRK ediciones, Oviedo, 2009.

2
[...] La salut sense els plaers de la vida —i un dels 
principals n’és, sens dubte, l’accés a la natura— 
no és més que apatia; i aquesta, com comencem 
a saber, és l’avantsala de malalties pernicioses. 
D’aquí, novament, sorgeix la gestió dels boscos: 
no el simple cultiu d’arbres, sinó la silvicultura, 
l’arboricultura i la creació de parcs en tota la seva 
magnitud i esplendor.

Aquesta concepció sinòptica de la natura, 
aquesta manera constructiva de conservar-ne 
l’ordre i la bellesa pel bé de la salut de les ciutats, 
i la felicitat senzilla però intensa dels seus 
visitants (una sàvia ciutadania els instruirà a 
través de l’acolliment, no de l’exclusió), és més que 
enginyeria; és un art magistral, més vast que la 
planificació vial: és la creació de paisatges; i així és 
com conflueix i es fusiona amb el disseny urbà.

Però els nens, les dones i els treballadors 
de les ciutats ben poques vegades poden anar al 
camp. Per tant, nosaltres, com a higienistes, com 
a utilitaristes, hem de portar-los el camp fins on 
són ells. Mentre els nostres amics urbanistes i 
enginyers municipals [burgh engineers] constru-
eixen carrer rere carrer, suburbi rere suburbi, és 
hora que nosaltres també hi posem fil a l’agulla 
i fem “que el camp conquereixi el carrer, i no 
només que el carrer conquereixi el camp”. En 
totes les carreteres principals que surten de la 
ciutat (i que, a partir d’ara, esperem que siguin 
bulevards i molt més), i als voltants de qualsevol 
estació de ferrocarril suburbana, l’urbanista hi 
està planificant els seus pobles-jardí, amb una 
individualitat i encant propis; però nosaltres, amb 
la nostra perspectiva inversa, que va del camp a 
la ciutat, hem de procurar que aquests suburbis 

en expansió ja no creixin tots junts, com succeïa 
massa sovint en el passat. Les ciutats han de 
deixar d’escampar-se com taques d’oli o de tinta: 
un cop s’estiguin desenvolupant de debò, s’obri-
ran en forma d’estrella talment com una flor, amb 
les fulles verdes alternant-se entre rajos daurats.

Els parcs urbans són dels millors monu-
ments i llegats dels nostres municipis de finals 
del segle xix, i encara que siguin valuosos, útils, 
i sovint bells, han estat massa influïts pel punt 
de vista propi dels adinerats pares de les ciutats 
que els van comprar i se’n van fer càrrec, molts 
com a jardins de les mansions que eren, tots 
amb les seves tanques i gelosament separats 
del món vulgar. La seva distribució, fins ara, 
segueix en gran part la tradició dels grans jardins 
d’entrada de les mansions, que permeten l’accés 
de visitants els dies festius, i per cortesia, i on les 
noietes s’hi poden asseure a la gespa.

Fragment del capítol v: “Formes de la 
ciutat neotècnica” (pàgines 211-215)

3
L’autèntic desenvolupament rural, l’autèntic 
urbanisme, l’autèntic disseny urbà, tenen poc 
a veure amb aquestes còpies o adaptacions 
més que ordinàries. Amb el risc d’incórrer en el 
malbaratament econòmic, en un fracàs pràctic 
o fins i tot en la futilitat artística, que encara és 
pitjor, cada disseny autèntic, cada projecte vàlid 
hauria i ha d’encarnar plenament l’ús de les seves 
condicions locals i regionals, i ser l’expressió de 
la personalitat local i regional. D’aquesta manera, 
el “caràcter local” no resulta una mera qüestió 
pintoresca, accidental i antiquada, com els seus 
imitadors diuen i pensen. Només s’assoleix amb 
la comprensió i tractament adequats de tot l’en-
torn, i en solidaritat activa amb l’essència i la vida 
característiques del lloc en qüestió. Cada indret 
té una personalitat genuïna i, en conseqüència, 
presenta elements que són únics; pot ser que 
aquesta personalitat estigui massa adormida, 
però la funció de l’urbanista, com a artista 
magistral, és despertar-la.I només pot fer-ho 
aquell que estigui enamorat de la seva matèria 
i s’hi senti com a casa: veritablement enamorat 
i del tot com a casa; un amor on el coneixement 
es complementa amb l’elevada intuïció, que li 
estimula l’expressió en tota la seva intensitat, per 
fer emergir possibilitats latents però no menys 
essencials.

D’aquí la nostra crida a l’anàlisi més 
complet i detallat del camp i el poble, de la vila i 
la ciutat, com a preparació de tota planificació i 
tot disseny urbà; això ha de ser per al desenvo-
lupament de l’ordre neotènic futur allò que fou 
l’anàlisi geològic per a les ciutats paleotècniques; 
de fet, molt més.

“Resum i conclusions”

•	 Patrick	Geddes	(1854-1932)	va	ser	un	bióleg,	sociòleg,	i	
geògraf escocès pioner en el pensament relacionat amb al 
planejament urbà i la sociologia.

•	Geddes,	Patrick.	2009.	Ciudades en evolución. 
Pensamiento. Oviedo: KRK Ediciones.

 “Ciudades en evolución” va ser publicat per primer cop 
l’any 1915 a Londres per l’editorial Ernest Benn Limited. 

Ciutat →     camp; camp →     ciutat. 

Jardí infantil al nucli antic d’Edimburg.

Aglomeració de petits tallers darrere d’habitatges obrers moderns 
de treballadors, Edimburg.

Jardins de West Princes Street, Edimburg.

 NOTA: Volem agrair sincerament la generositat de 
l’editorial KRK, que ens ha cedit els texts i les imatges del 
treball de Patrick Geddes. 
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El pARC DE lA TORRE D’EN DOlçA

 01 Torre d’en Dolça
 02 Circuit hípic
 03 Vil·la romana dels Aragalls
 04 Aiguamolls (observació ocells)
 05 Estanys artificials
 06 El piló del Rescat de Sant Esteve
 07 Llacunatge per la depuració d’aigües 

residuals reciclades

 08 Zona de serveis amb bassa de reg de 
5.000 m3

 09 Arboretum
  10 Zones amb vegetació d’interès botànic
   11 Col·lecció arboretum de garrofers
 12 Col·lecció arboretum d’eucaliptus
 13 Pineda de pi pinyoner
  14 Excavacions arqueològiques

Infraestructures de comunicació (autopista, autovia I ferrocarril)

Parc de la Torre d’En Dolça

Centre recreatiu i turístic en sòl no urbanitzable

Línea terme municipal de Vila-seca

Caiguda d’aigua per gravetat i pas entre les basses de maduració i llacunes artificials

Canonada d’impulsió d’aigua des de les llacunes artificials de rec

Canonada d’impulsió d’aigua procedent d l’EDAT de Vila-seca

Canonada de distribució d’aigua de rec en la finca

Canonada de reserva d’aigua per a connexió de rec cap a Vila-seca

R15 AP-7

A-7

Parc de la Torre d’en Dolça

R-16

El parc de la Torre d’en Dolça es troba situat a mig camí entre els 
nuclis urbans de Vila-seca i la Pineda, i ocupa una superfície total 
de 36,9 ha. Limita al nord amb la via de la línia Barcelona-Valencia, 
al sud amb el centre recreatiu i turístic Port Aventura, a l’est amb la 
Raval de la Mar i a l’oest amb els vials de sortida de Port Aventura.

Antigament aquests terrenys havien estat parcel·les agrícoles 
on es conreaven els cultius de secà típics del Mediterrani com ara 
l’olivera, el garrofer i la vinya. Durant els anys 60, coincidint amb 
l’inici del creixement turístic a la Costa Daurada, el fins llavors mu-
nicipi de Vila-seca i Salou converteix una part important d’aquests 
terrenys (unes 9 ha) en un abocador de residus sòlids urbans, on 
hi predominaven les males olors, el fum de l’autocombustió de la 
matèria orgànica i el conseqüent impacte mediambiental negatiu a 
causa de la gestió de l’abocador a l’aire lliure.

L’any 1989 aquests mateixos terrenys són adquirits per 
expropiació forçosa per part de l’empresa Anheuser-Bush, com 
adjudicatària de la instal·lació d’un centre recreatiu i turístic a 
Vila-seca i Salou arran del Decret 152/1989 de 23 de juny. El mateix 
any, l’Ajuntament de Vila-seca signa un conveni amb l’empresa 
americana per tal d’iniciar els treballs de neteja i clausura, acceptar 
aquests terrenys com a part de les cessions i donar-los un ús com a 
parc públic.

L’any 2000, l’Ajuntament de Vila-seca redacta un projecte 
executiu de rehabilitació paisatgística que aplega la totalitat de les 
36,9 ha. El parc, doncs, es concep a partir de dos nuclis generadors 
de disseny: per una banda, la Torre d’en Dolça —torre de guaita 
del segle xvi—, de la qual el parc pren el nom, i per l’altra, el circuit 
hípic de 1.000 m de longitud de corda interior, on es celebren les 
tradicionals curses de cavalls en el Cós de Sant Antoni durant la 
festa major d’hivern.

El parc de la Torre d’en Dolça vol convertir-se en un immens 
mosaic paisatgístic on hi hagi representat tot tipus de vegetació, 
independentment del seu origen botànic, per tal de potenciar la 
diversitat ambiental d’aquesta zona i, així, fomentar el valor educatiu 
en qüestions ambientals lligades a la gestió de l’aigua, la creació de 
nous ecosistemes, arborètums especialitzats en els antics cultius 
mediterranis, així com espais dedicats a la vegetació més exòtica, 
procedent de biòtops més allunyats del nostre.

La concepció del projecte proposa un model de gestió 
sostenible basat en:

– Un parc obert que el fa permeable a l’accessibilitat dels seus 
usuaris, i ben connectat amb el nucli urbà (trànsit rodat i 
bicicleta).

– Respectar al màxim possible la topografia existent.
– Respecte per la vegetació autòctona existent, especialment la 

màquia mediterrània.
– Respecte per tots els elements d’interès històric, cultural i 

arqueològic.
– Mitigació dels impactes visuals negatius de l’entorn més 

immediat, com són les infraestructures i les instal·lacions de 
les plantes petroquímiques.

– Ús de l’aigua residual depurada i recuperada com a aigua 
de reg per garantir la supervivència de les espècies vegetals 
implantades, i per la recreació de noves zones humides que 
comportin un elevat benefici ambiental.
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Josep M. Rofes es enginyer municipal de l’Ajuntament de Vila-seca

Director del Projecte: Josep Maria Rofes
Consultor del Projecte: Gerard Veciana
Redactor del projecte: Francesc Primé Vidiella

Parc de la Torre d’En Dolça. 2019. Foto: Directors AT

Plànol del terme municipal de Vila-seca.
En aquest plànol s'observa com les 
infraestructures rodades i les ferroviàries 
encerclen el casc  urbà, aïllant-lo del 
contacte amb l'àmbit natural. El Parc de 
la Torre d'en Dolça a l'extraradi, és l'àrea 
verda pública més gran de Vila-seca.

Imatges de l’abocador en l’àmbit actual del Parc de la Torre d’En Dolça (2001). Fotografia Fernans: Fotografies abocador
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lA bOCA DE lA MINA

És ben conegut que el terme de Reus és travessat per 
una xarxa de mines d’aigua que, ja en el segle xix, 
juntament amb els pous, anaven alimentant les fonts 
públiques, abastint les petites indústries i garantint un 
mínim de reg als pagesos. Tanmateix, les mines més im-
portants per emplenar els dipòsits eren la de Monterols, 
la de Maspujols i la d’Almoster, anant de ponent a llevant 
del terme municipal.

Bona part de les mines, pous i basses —entre elles 
la coneguda Bassa Nova— eren propietat de la Sociedad 
Hidrofórica Reusense, fundada l’any 1842. Les seves 
accions eren molt preuades, degut a la necessitat d’aigua 
que Reus ha tingut sempre per poder garantir el seu 
creixement urbà. L’any 1907, una acció d’aquesta societat 
valia 351 pessetes.

Poc després de guanyar la plaça d’arquitecte muni-
cipal, Pere Caselles va projectar obres per al sanejament 
urbà i l’abastiment d’aigua d’ús de boca o industrial. El 
primer projecte que es té constància el signà el novem-
bre de l’any 1891, i desenvolupava un nou clavegueram 
que començava a la Plaça Prim, passava pel carrer de 
la Font i del Batán i arribaria a la Riera del Molinet, avui 
d’Aragó, i a partir d’aquest punt l’aigua filtrada ja s’aprofi-
tava per al reg dels horts del Molinet. El mateix any 1891, 
va dibuixar el plànol general de la claveguera col·lectora, 
que anava des del passeig de Mata fins la Riera del 
Molinet, travessant tot Reus. En l’expedient s’incloïen els 
perfils longitudinals i els vuit pous de registre. Durant 
la recerca sobre els treballs de Caselles, també s’ha 

localitzat a l’arxiu municipal un plànol amb el projecte 
del desguàs dels quarters de la ciutat.

Pel que fa a les xarxes d’abastiment d’aigua, 
destaquen diversos projectes relacionats entre ells. L’any 
1917, Caselles projectà la reforma de la distribució de 
l’aigua de la Boca de la Mina, que procedia de la mina de 
Maspujols; a aquest efecte, disposà uns filtres i desvià 
una part de l’aigua potable cap a uns nous dipòsits de 
filtratge que s’havien de construir davant la bassa del 
Molí o del Bacallà.

El 1924 projectà els dipòsits de filtratge per a 
l’abastiment d’aigua a la ciutat. Es tractava d’una mena 
de petita depuradora d’aigua per decantació successiva, 
amb un by-pass que conduïa l’aigua cap a l’estació de 
“clorificació automàtica” que s’havia de construir passeig 
avall.

El gener del 1927, dos anys abans de jubilar-se, pro-
jectà l’enllaç de la mina d’Almoster amb el dipòsit regula-
dor de la mina de Maspujols, amb l’objectiu d’aprofitar la 
màxima pressió de l’aigua mitjançant la nova conducció. 
També es conserven plànols del projecte d’unificació 
dels nivells de les aigües potables amb l’enllaç entre la 
mina d’Almoster i el dipòsit del passeig Briansó, on s’hi 
construiria la caseta de clorificació de l’aigua.

Probablement, tot i que no s’han localitzat els 
plànols, Caselles va projectar el gran dipòsit d’aigua 
proper a la Boca de la Mina, gairebé a la cota més alta 
del terme. Es tracta d’una construcció soterrada —apro-
fitant el desnivell— de planta rectangular, amb una qua-

drícula regular de pilars que conformen més de seixanta 
quadrats, coberts tots ells per uns casquets esfèrics fets 
amb voltes de vàries capes de maó. La coberta d’aques-
tes cúpules rebaixades es va reomplir de terra, generant 
una gran esplanada. L’any 1933, les obres ja devien anar 
a càrrec del nou arquitecte municipal d’ençà de finals del 
2019, l’Antoni Sardà Moltó.

Tot fa pensar que Caselles també iniciaria el 
projecte del que seria —probablement— la primera 
estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de l’estat. 
Es va construir l’any 1935 a la zona del Molinet, on ara 
hi ha el camp de futbol de l’escola Eduard Toda, a l’inici 
de l’autovia de Bellissens. El concurs entre empreses va 
quedar sense efecte, i llavors l’ajuntament va confeccio-
nar un projecte aprofitant els avenços més significatius 
d’arreu d’Europa. Tanmateix, hi ha la hipòtesi que la 
depuradora la podria haver supervisat o ideat l’arquitecte 
Sardà, que almenys és qui signa el plànol de la portalada 
d’accés a la instal·lació. L’any 1942, un escrit que valorava 
la importància de l’esmentada estació ens fa veure que 
l’Ajuntament de Reus ja tenia en plantilla un enginyer 
municipal.

Anton M. Pàmies Martorell es arquitecte Comissari de “L’any 2018, 
Arquitecte Pere Caselles i Tarrats” i Professor de projectes i d’urbanisme 
de l’Escola d’Arquitectura La Salle (URL). Ha estat president de la 
Demarcació de Tarragona del COAC (1985-1988) i ha rebut el Premi 
extraordinari de la Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota 2017.

L’arquitecte Pere Caselles, pioner de les infraestructures a Reus
Anton M. Pàmies Martorell

Cessió de la documentació 
publicada:

•  Fotografies de la construcció i 
l’interior del dipòsit regulador 
del proveïment d’aigua de la 
ciutat de Reus (1933). Aigües de 
Reus

•  Plànols de planta i secció dels 
dipòsit regulador 81931). 
Arxiu Comarcal de Reus
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CARlES bUÏGAS 

L’àmbit de l’avinguda Carles Buïgas de 
Salou és una zona urbana amb greus pro-
blemes de mobilitat i de degradació del 
teixit comercial i residencial. La intensa 
activitat turística de l’àmbit té com a 
conseqüència una difícil convivència amb 
la residència permanent, així com una 
forta especialització i estacionalitat del 
comerç. El punt de partida és un espai 
urbà de molt baixa qualitat, sotmès a un 
elevat estrès d’ús a l’estiu i una baixa o 
nul·la activitat a l’hivern. L’estacionalitat 
residencial i comercial converteix la zona 
en un espai poc atractiu per establir-hi 
residències habituals, tant per la manca 
de serveis i equipaments bàsics en tem-
porada baixa, com per les externalitats 
negatives que ocasiona la massificació 
de visitants en temporada alta.

Des de l’any 2013 fins el 2018, el 
grup format per investigadors de l’Escola 
d’Arquitectura de la URV i la UPC vàrem 
treballar en l’anàlisi, diagnòstic i elabo-

ració de propostes per a la regeneració 
de l’àrea de Carles Buïgas, mitjançant un 
conveni de transferència tecnològica amb 
l’Ajuntament de Salou. Donada la manca 
de referents previs i de casos similars 
coneguts, i pel desconeixement dels 
processos urbans que havien motivat 
la degradació de la zona, vàrem iniciar 
l’estudi amb una metodologia d’anàlisi 
que ens va permetre de familiaritzar-nos 
amb un context i una problemàtica que 
ens era desconeguda, i d’altra banda 
elaborar hipòtesis sobre les causes 
del procés de degradació urbana. El 
treball es va organitzar a partir de tres 
escales espacials que van fer possible 
la comprensió del lloc des d’una mirada 
“macro”, el lloc a escala territorial, fins a 
una mirada “micro”, l’àmbit d’estudi. El 
resultat va ser un seguit de propostes 
d’intervenció classificades segons uns 
paràmetres (actors implicats, costos, 
temps d’execució, etc.) que en facilitarien 

l’aplicació o la priorització per part dels 
gestors urbans municipals. 

A l’estiu de 2017, amb la finalitat de 
testar l’acceptació popular i analitzar in 
situ algunes de les solucions plantejades 
a l’Ajuntament sobre l’ús de l’espai urbà 
i comercial, es va proposar l’execució 
d’una prova pilot, prèvia a la redacció 
d’una proposta definitiva de renovació 
de l’avinguda de Carles Buïgas. Aquest 
carrer, artèria principal d’aquesta zona 
d’especialització turística, està sotmès a 
una gran pressió comercial, i la tolerància 
administrativa envers allò que és privat 
ha permès que l’espai intermedi entre 
l’edificació i la vorera hagi estat ocupat 
per l’extensió del comerç, modificant 
d’aquesta manera la secció del vial i 
condicionant substancialment la qualitat 
de l’espai.

El plantejament fonamental de la 
intervenció temporal fou invertir la priori-
tat habitual, donant preferència al vianant 

L’àmbit de l’avinguda de Carles Buïgas, estratègies de regeneració urbana.

Ter
abril

Autors de l’estudi de recerca, 
desenvolupada durant les 
següents fases:

Primer document: anàlisi de 
l’estat actual (maig 2014)
Segon document: diagnosi i 
propostes (juliol 2015)
Tercer document: Proposta per 
a l’Avinguda Carles Buïgas, 
“L’Espai públic i el comerç” 
(febrer 2017)
Quart document: Projecte 
Executiu Prova Pilot (maig 
2017)

N.Salvadó, I. de Rivera, 
T.Salvadó i D. Lorenzo, 
B. Rodeghiero, S.Anton, 
R. Sauquet, T. Salvadó. 
Arquitectes
S. Anton, A.Orellana, J.Borràs. 
Col.laboradors de l’Observatori 
del PCT, i Societat Orgànica 
Consultoria Ambiental (SO)
F. Magrinyà, M. Mària, 
G.Maza, A. Orellana, R.Pié, F. 
Santacana. Comité d’Experts 
Segon Document 
A. Arévalo, P. Balcells, L. 
Bernal, M. López i E. Segura. 
E.Blasco, S. Valle. Est. Becaris 
EAR. URV
A. Arboix Alió, N.Ortigosa. 
Becaries del grup HABITAR_
UPC)
M.Pla, A. Puig. Col·laboració 
projecte Executiu Prova Pilot

Pressupost PEC (sense IVA): 
95.950 € (12,8€/M2)
Superfície: 7.500 M2 
Promotor i arquitecte 
municipal: Ajuntament de 
Salou; Lluís M. Serra
Fotografia: Adrià Goula

Ús residencial
Ús industrial
Ús turístic

més que al vehicle, i alhora festejar la 
transformació del carrer fent partícips als 
ciutadans d’aquest canvi. Es tracta d’una 
acció que pretén fer visible, amb pocs 
recursos, una nova forma d’ocupació de 
l’espai més enllà dels límits preestablerts. 
Tenint en compte la temporalitat i l’ús 
efímer de la intervenció, es va decidir 
treballar amb pocs elements i molt 
econòmics (pintura, bidons i llums) i amb 
el color groc, que és el color utilitzat per a 
la senyalització d’obres a l’espai públic. 

Aquest treball, tan teòric com 
experimental, fruit de la col·laboració 
entre l’administració pública local i la 
Universitat, ens ha permès posar de 
relleu els aspectes fonamentals a tenir en 
compte en el desenvolupament i la gestió 
urbana d’àrees d’alta especialització 
turística. Malgrat l’esforç i l’aprenentatge 
conjunt, que sens dubte ja té rellevància 
a nivell teòric, voldríem fer constar les 
dificultats per abordar projectes reals, 
valents i innovadors que signifiquin 
un canvi rellevant en zones urbanes 
consolidades i especialitzades, sotmeses 
a fortes pressions econòmiques i on 
conviuen actors amb interessos contra-
posats i pes polític desigual. La manca de 
compromís polític, així com d’implicació i 
coordinació entre els agents involucrats, 
dona com a resultat obres convencionals, 
sense aportacions innovadores que 
puguin significar avenços substancials en 
l’organització urbana. El resultat d’aquest 
procés de recerca vol posar de manifest 
la necessitat d’aplicar noves eines de 
gestió, que posin en valor i permetin 
desenvolupar projectes d’interès comu-
nitari malgrat el risc polític que puguin 
comportar. 

Inés de Rivera Marinel·lo, Nuria Salvadó 
Aragonès, Daniel Lorenzo Almeida

Àmbit territorial. Mapa d’úsos industrials urbans i turístics de Barcelona fins a la Nuclear de Vandellós
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Mapa d’úsos industrials urbans i turístics de Barcelona fins a la Nuclear de Vandellós 

Preus de l’habitatge. Símptomes de degradació

Activitat comercial temporal. Hivern
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CASA OE 

La majoria de persones dormen i treballen a 
ciutat. D’altres, ho fem a provincies. En aquestes 
aglomeracions més o menys grans de gent es 
redacten les normatives urbanístiques que trans-
formen, i almenys fins avui destrueixen, qualsevol 
territori, definint-lo i separant-lo entre d’altres 
en urbà, suburbà o rural. Una cultura de cercles 
concèntrics amb la ciutat autoproclamada com a 
centre.

Més enllà, trobem el món rural. La distància 
física entre el camp i la ciutat pot ser molt gran 
o molt petita, però la relació entre els seus límits 
sol ser similar. El darrer carrer d’una urbanització, 
un nou barri o un polígon industrial sempre dona 
l’esquena al camp. En alguns indrets, al final de 
la ruralia llaurada i cultivada, hi trobem les valls, 
lleres, barrancs, finques i boscalls comunals on 
tot el poble podia recollir fusta, fruits o herbes 
medicinals separant-los del seu cicle natural. 
Després dels comuns, el món salvatge. Els 
boscos i les seves bésties. La nit i els seus estels.

Els pobles del Baix Camp són compactes, 
vells i en decadència. En alguns pobles més 
grans o millor comunicats per infraestructures, 
també hi trobem bosses de trama suburbana. 
Encara que de vegades estiguin deslligades 
físicament del poble, tenen vocació suburbana: 
xalets i casetes amb una mica de jardí perquè hi 
jugui la canalla. En d’altres, com a conseqüència 
involuntària d’aquest creixement suburbà, apa-
reixen espais edificables que tenen un conjunt de 
qualitats concretes: No tenen una trama caracte-
rística, tot i que són fruit d’un procés de planifica-
ció urbanística. Tot sovint no formen nous carrers 
ni reben tots els serveis municipals. Tenen un 

caràcter difuminat, de vegades xalets que volen 
ser de ciutat, de vegades masets autoconstruïts 
que han quedat envoltats per petits blocs 
d’apartaments  o cases dels fills del poble. No 
pertanyen a cap tradició constructiva concreta, 
perquè al Camp ja fa anys que es va desmuntar. 
Però sempre mantenen la seva petita producció 
de verdures i els vells arbres fruiters. Els pous, 
els aljubs i les basses. No miren la ciutat, parlen 
amb la vall o el turó. No són remots però tampoc 
tenen un accés fàcil. Queden amagats. Son 
entorns subrurals, deixalles perifèriques de la 
planificació feta a ciutat. Conseqüència de nor-
matives amb dates, autors i ideologies concretes.

Alforja n’és un bon exemple. Un poble 
feréstec en un entorn idílic i ventós. Els seus 
trossos i parcel.les subrurals tenen una olor 
pròpia; la acidesa de les fulles d’avellaner 
torrant-se sota el sol de l’estiu; les cremes de 
poda a la tardor; la gelor del mestral i el fum de 
les calçotades a l’hivern. La llum refractada en 
els murets de pedra dels marges dels avellaners. 
Les casetes d’eines amb materials reaprofitats.

La normativa urbanística local definia tres 
nous solars en un antic camp d’avellaners. En 
cada solar, es definia indirectament un rectangle 
i un volum màxim edificable. Vam adaptar aquest 
volum a una orientació sud, a partir del qual vam 
projectar la casa OE. Durant la seva llarga cons-
trucció els veïns van decidir que debia ser un ma-
gatzem agrícola, perquè realment ho semblava. 
O és un mas com els del costat? O còpia d’una 
maison a París i una Case Study House? El pro-
jecte de la casa OE comença i acaba amb unes 
notes per una breu teoria dels entorns subrurals.

Avellaners i oliveres. Foto: David Tapias Autoconstrucció preexistent i casa OE en construcció
Foto: David Tapias

Subrural 
David Tapias

Autors: Urtzi Grau, Cristina 
Goberna i David Tapias
Col·laboradors: Ricard Pau, Gerard 
Marmolejo, arquitectes
Arquitecte tècnic: Jordi Royo
Superfície construïda: 330 m2

Superfície de la parcel·la: 2.193
Localització: Alforja
Any: 2010-2015

Peu de l’axonometria 
“La casa OE es un muntatge. Els clients volien una casa doble.” (Nota dels autors)
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Estiu

Hivern

Alforja
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El CAMINhO DA CIDADE 

El context 
El Caminho da Cidade és un projecte 
concebut en el marc del programa “El 
paisatge urbà històric” (HUL, per les 
sigles en anglès), una iniciativa impul-
sada per la UNESCO per conscienciar 
sobre la importància del context de les 
ciutats històriques en un sentit més 
ampli, explorant nous models sostenibles 
per al territori i el patrimoni. Aquest pro-
grama fou desenvolupat per a la ciutat 
de Guimarães en col·laboració amb 
l’oficina MAPa2012 del seu Ajuntament. 
La primera fase d’estudi s’inicià el 2011 
en el si del Màster en Renovació Urbana 
i Rehabilitació de la Universitat de 
Santiago de Compostela. La segona fase 

es va dur a terme en forma de taller de 
col·laboració internacional a Guimarães, 
del 27 d’agost al 7 de setembre de 2012, 
on es va decidir el recorregut, se’n va 
fer un mapa de navegació i també es va 
definir físicament el camí mitjançant el 
marcatge, la senyalització i la informació 
pública.

La ciutat com a territori
El punt de partida del projecte és la 
idea de CIUTAT COM A TERRITORI, 
entenent la ciutat històrica com una part 
del territori i evitant la contradicció entre 
els medis rural i urbà. A partir d’aquesta 
premissa, el territori on s’assenten les 
nostres ciutats històriques no és només 
l’espai que s’estén més enllà dels seus 

límits urbans, és la base mateixa de la 
qual sorgeix la ciutat.

El territori com a sistema
L’orografia de Guimarães es defineix per  
una successió de turons i valls que con- 
formen un sistema territorial basat en 
l’aprofitament de l’aigua. Els turons 
es caracteritzen per unes formacions 
rocoses visibles (granit, quarsita i altres 

roques metamòrfiques) i sòls poc pro-
funds. Els cims estan coberts per massa 
forestal, i també són zones de captació 
d’aigua, esdevenint el punt de partida 
d’un procés d’ús territorial basat en la 
gravetat com a força motriu.

El següent element constitutiu 
del sistema és la garriga, un espai de 
transició entre les zones de captació 
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El CAMINHO DA CIDADE és una ruta de 23 km per fer a peu o en bicicleta 
que, a partir de camins existents, forma un recorregut circular per la totalitat 
del paisatge que envolta la ciutat de Guimarães. La ruta s’entén com una 
eina per interpretar aquest paisatge, per fomentar-ne l’accés públic i per 
restablir la relació entre la ciutat històrica i el seu marc territorial. 

Pla estratègic
Límit de la unitat de paisatge, Caminho da Cidade, patrimoni construït, 
zones patrimonials, zona UNESCO, patrimoni modern, zones terriotrials 
claus, edificis

Estructura hidríca de l’àmbit estudiat. Àmbit estudiat, aigua, zones de 
recollida d’aigua

Elements vinculats a l’aigua
Fonts, dipòsits, basses, canals, safareigs, ponts, molins, mines d’aigua, 
manantial

Origen de la ciutat. Assentament del segle X, aigua, camins històrics, 
conca visual del Castelo, conca visual de la Casa dos Peixotos

Caminho a Cidade
Punts principals d’accés, recorreguts en el sentit horari i antihorari, 
parada d’autobús, bar-restaurant, aparcament

Paisatge vegetal. Bosc, matoll, sol agrícola
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d’aigua i les zones de conreu. Li seguei-
xen superfícies conreades de diversos 
tipus i que aprofiten el sòl fèrtil de les 
valls: agricultura de secà, vinya, horts i 
agricultura de regadiu. La indústria s’ha 
situat històricament al final d’aquest 
sistema territorial, aprofitant l’energia 
dels torrents i utilitzant els rius per a 
l’evacuació de residus.

L’origen de la ciutat
L’origen urbà de la ciutat de Guimarães 
està profundament lligat a les condi-
cions geogràfiques d’aquest territori: 
l’alternança de turons i valls permetia 
una rica producció d’aliments i era un 
sistema eficaç de defensa natural contra 
les invasions. Guimarães se situa al 
costat del Caminho Braga Viseu, una 
de les rutes comercials nord-sud més 
importants. El castell medieval, al nord 
de la ciutat històrica, i la torre del segle 
xii, l’actual Casa dos Peixotos, s’ubiquen 
en punts estratègics per al control visual 
del territori, que encara avui s’abasta 
clarament. El castell ofereix un bon punt 
de vista per entendre el territori del qual 
va sorgir la ciutat. El sistema de turons i 
valls que envolta la ciutat crea una conca 
visual amb uns límits amplis i definits.

La unitat paisatgística
La comprensió d’aquests límits s’entén 
com un procés d’individualització dels 
elements estructurals del territori, 
que tenen continuïtat en el temps i 
que determinen el caràcter específic 
de l’espai que definim com UNITAT 
PAISATGÍSTICA. En aquest sentit, es 
tracta d’una zona del territori coherent 
des del punt de vista estructural i visual, 
i que presenta una fisonomia espacial 
homogènia.

La topografia
El principal aspecte que caracteritza 
la UNITAT PAISATGÍSTICA és la 
topografia, que en aquest cas va des 
dels 610 m de la Serra da Penha fins 
als 100 m de la Veiga de Creixomil. La 
UNITAT PAISATGÍSTICA de la ciutat de 
Guimarães es podria entendre com un 
espai còncau, de forma gairebé circular, 
amb els límits definits per les zones altes 
de captació d’aigua: al nord, el Monte 

Santiago; al nord-oest, el Monte Santa 
Eulália; al sud-oest, el Monte Pombeiro 
i el Monte do Pedral, i, al sud-est, la 
sempre present Serra da Penha. A més 
a més, aquest espai queda dividit en tres 
parts pel Montinho, al nord, i el Monte 
Latito, on es troba la ciutat històrica.

Hidrografia
La hidrografia està estretament lligada 
a la forma geogràfica de la UNITAT 
PAISATGÍSTICA i als tres elements 
principals que la conformen en direcció 
nord-oest i sud-est: la Ribeira de 
Aveleira i la Ribeira de Selho al nord; 
la Ribeira de Santa Luiza al centre, i la 
Ribeira da Costa i la Ribeira de Couros 
al sud. Aquests tres sistemes fluvials 
tenen origen en el mateix punt, la falda 
nord de la Serra da Penha. La Ribeira 
de Aveleira s’alimenta d’un sistema de 
torrents que provenen d’una gran àrea 
amb poc pendent apta per a l’agricultura. 
La Ribeira de Selho, més estreta, està 
formada per una xarxa de torrents ràpida 
i intricada que va ser motor de diversos 
processos industrials. De la mateixa 
manera, la Ribeira da Costa i la Ribeira 
de Couros són els receptors d’una 
extensa xarxa de rierols molt ràpids, 
resultat del pendent abrupte de la Serra 
da Penha, i gran força motriu del desen-
volupament industrial de Guimarães.

La definició del recorregut
Un cop identificada la UNITAT 
PAISATGÍSTICA a la qual pertany la 
ciutat i els elements que defineixen 
la identitat del territori, l’objectiu del 
projecte és escollir camins existents, 
corriols, camins de ferradura, pistes, via-
ranys i carreteres històriques per definir 
un recorregut circular que permeti, anant 
a peu o en bicicleta, la comprensió del 
territori al qual pertany la ciutat i els 
elements clau que el caracteritzen. El 
projecte esdevé un instrument d’estudi 
que proposa el passeig com a mètode 
d’aproximació lenta al territori.

El procés per definir el recorregut 
va ser dut a terme en forma de taller 
internacional, amb la participació 
de residents, associacions, experts i 
col·laboració internacional, i l’objectiu 

era connectar els elements clau que 
identifiquen aquest territori a través 
d’una experiència bella, còmoda i segura. 
El resultat fou la ruta circular de 23 km 
que permet accedir a aquest territori des 
de diversos punts.

L’experiència
El Caminho da Cidade proposa l’experi-
ència del territori com la comprensió 
d’un sistema, que ens pot donar pistes 
per interpretar-ne el funcionament i 
valorar la importància de les parts que el 
conformen.

L’aigua
L’aigua és l’element que estructura el 
territori, i enllaça fonts, rierols, molins, 
ponts, safareigs, adoberies i canals: el 
Caminho da Cidade va a trobar els dife-
rents fragments que componen aquest 
sistema complex per tal de comprendre’n 
l’ordre, la complexitat i la raó de ser.

Els camins
La xarxa de camins històrics és un altre 
element vertebrador del territori, i esta-
bleix vincles entre l’activitat agrícola del 
camp i l’activitat comercial de la ciutat. 
Originalment eren camins de carro, i la 
seva distribució està estretament lligada 
a la topografia i a l’estructura fluvial. 
L’objectiu del CAMINHO DA CIDADE és 
reutilitzar i reconnectar aquests camins 
en una INFRAESTRUCTURA VERDA per 
a Guimarães, un fil que uneix les petites 
comunitats conservant les vies de comu-
nicació històriques, fomentant l’accés 
públic a aquest territori i amb la voluntat 
d’esdevenir un element clau de la xarxa 
de camins de MOb2012 desenvolupada 
per MAPa2012.

Els conreus
La comprensió de l’ús de l’aigua i dels 
sistemes agrícoles relacionats fa que 
el CAMINHO DA CIDADE sigui un 
instrument per experimentar i protegir 
un sistema extraordinari d’ús territorial. 
El recorregut permet conèixer tipologies 
de conreu específiques de la zona de 
Guimarães, com els “ARROJES” (un 
sistema que utilitza els àlbers per 
emparrar la vinya en vertical) o les 
“RAMADAS” (estructures metàl·liques 
horitzontals que permeten el conreu en 

zones no productives com ara camins i 
accessos).

El patrimoni
El Caminho da Cidade és un instrument 
que permet la comprensió d’elements 
del patrimoni construït, com ara les 
“quintas”, els molins i les adoberies, no 
com a peces aïllades, sinó com a parts 
que pertanyen a l’ordenament territorial. 
El projecte planteja la incorporació 
al catàleg patrimonial dels elements 
clau de la construcció del territori i 
l’arquitectura autòctona presents en tot 
el recorregut.

Un pla estratègic
El Caminho da Cidade és un instrument 
de planificació que permet guiar 
l’experiència visual i física del territori, 
i que es basa en la comprensió del seu 
funcionament com a sistema. L’objectiu 
del Caminho da Cidade és identificar els 
espais i elements clau que defineixen la 
identitat del territori, facilitar-ne l’accés i 
fomentar-ne la conscienciació.

El territori com a paisatge
Un paisatge és un territori percebut per 
les persones, resultat de l’acció dels 
elements naturals i de l’activitat humana. 
El Caminho da Cidade és una iniciativa 
que planteja nous models de desen-
volupament sostenible i de pràctiques 
col·laboratives: el desenvolupament del 
projecte és una iniciativa de col·laboració 
que involucra residents, associacions 
locals i participació internacional, i 
proposa la construcció d’un paisatge 
com a experiència col·lectiva.
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El jARDíN DE CACTUS

Els projectes arquitectònics i paisatgís-
tics que van transformar Lanzarote les 
dècades de 1970 a 1990 van ser liderats 
per César Manrique. L’artista va entrar a 
formar part del Cabildo als anys setanta, 
i juntament amb Luís Soto va crear els 
Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote. Aquests projectes 
van convertir una illa volcànica, àrida 
i feréstega, en un paradís terrenal. El 
Jardín de Cactus (1990) està situat en el 
barri de la Mareta, al poble de Guatiza, 
i es troba envoltat per camps de conreu 
de figueres de moro (opuntia ficus-in-
dica). Aquesta circumstància va ser 
determinant en el fet de dedicar aquest 
jardí a les espècies cactàcies. A l’indret 
escollit per al jardí hi havia hagut coves 
de sorra volcànica, que es convertirien 
en la pedrera d’on es va extreure àrid 
des de mitjans del segle xix fins el 
1930. Aquestes coves van ser l’escenari 

de pessebres nadalencs i un camp de 
jocs per als infants del poble. Més tard, 
la pedrera va passar a ser un abocador, 
fet que va accelerar-ne el deteriorament 
fins que Manrique en reconegué el seu 
potencial. L’artista, en col·laboració amb 
Estanislao González Ferrer —expert en 
botànica i bon coneixedor dels endemis-
mes locals— escollí aquest lloc no només 
per a transformar-lo i recuperar-lo, sinó 
també com a referent de la flora illenca 
que calia preservar i promoure. El molí 
de vent que donà nom al lloc (Cuevas 
del Molino), presideix el jardí i evidencia 
l’activitat agrícola encara vigent, alhora 
que contribueix a consolidar la identitat 
cultural del projecte. L’arquitectura 
sorprenent i original del Jardín de Cactus 
és pràcticament invisible, amagada 
darrere els murs integrats en un sistema 
de marges a disposició del món vegetal.

« En desenvolupar la seva concepció ambiental i arquitectònica del paisatge, 
[Manrique] va plantejar un tipus d’experiència estètica que prescindia tant de  
la mediació simbòlica i metafòrica del paisatge com de la descripció, essent  
el fet de triar l’emplaçament allò que tenia importància.»

 Fernando Castro Borrego, «César Manrique, fenomenología del paisaje», a Lanzarote, Jardín  
de  Cactus. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2017, Fondazione Benetton  
Studi Ricerche, Centros de Arte, Cultura y Turismo – Cabildo de Lanzarote, 2018, pàg. 103.

Foto: Andrea Rizza Goldstein (Desembre 2016), per a Fondazione Benetton Studi Ricerche - 
International Carlo Scarpa Prize for Garden 2017.

Foto: Alberto Lasso Clavijo
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