
 

DESENVOLUPAMENT RURAL I 

NOVES HABITABILITATS 

TALLER INTENSIU SOBRE HABITATGE I MEDI RURAL DE L’UPV-UPC 

(El Berguedà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLUPAMENT RURAL I NOVES HABITABILITATS (EL BERGUEDÀ) 

INTRODUCCIÓ 



CENTRES ACADÈMICS 

ETSA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  (UPV) – CÀTEDRA HABITATGE 

ETSA BARCELONA/VALLÈS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC-BARCELONATECH) 



ANTECEDENTS 

2019-2020 TEULADA-MORAIRA 



CONTEXT TEÒRIC 

DESPOBLAMENT RURAL I OPORTUNITATS 



NOVES FORMES D’HABITAR 

EL CAS DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ 



� 
U�l\l[RSITI.\T 8 UNIVERSITAT POLITECN1CA 
POI ITl:CNICi.\ DE CATALUNYA 

,d. ,'3-), 
t)f. V.Ml NCIC\ BARCELONATECH ¡;1 _Jflfr_t 

•)/· ·· - .

Finalment, pel que fa a la composició de les llars berguedanes, el 60% estan composades 

per un o dos membres, i només el 2% estan constitu'ides per dos o més nuclis familiars. 

En relació a l'activitat productiva, la comarca disposa del 50% de la població activa i una 

taxa de desocupació del 14%. Per sectors economics, el sector serveis registra les majors 

taxes d'atur pero també és el que més població ocupa. Per altra banda, el Bergueda disposa 

de 10.600 places d'allotjament turístic, 8.000 de camping. Finalment, cal tenir en compte 

que la taxa de motorització de la comarca és elevada amb una mitja d'l,35 turismes per llar. 

En els darrers anys, diversos municipis han portat a terme actuacions encaminades a frenar el 

despoblament rural, reactivar l'economia i fixar població en el territori. Destaquen iniciatives 

com el Projecte Lluerna per a la promoció de la població de Saldes a través d'activitats 

vinculades a la ciencia i la natura, o en el cas de Vallcebre, en l'organització d'activitats 

esportives de resso internacional com l'Ultra Pirineu. Pero dos deis problemes més greus per 

a l'atracció de població són per una banda, la manca d'habitatge assequible, donat que la 

construcció/rehabilitació d'habitatge topa amb nombrases traves administratives, i per una 

altra, l'accés precari a internet que dificulta el desenvolupament tecnologic de la comarca. 

Cingleres de Vallcebre amb el Pedraforca en darrer terme 
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muntanyenc (nord), en plena serralada pirinenca. La capital, Berga, esta situada a les portes de 

la serradalada Pre-Pirineu i concentra el 42% de la població total del Bergueda. 

En el taller, es desenvoluparan propostes per als municipis de Saldes i Vallcebre. 
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Tasca 2: Analisi territorial-urbana i ideació. 

Documentació requerida: dibuixos conceptuals, fotomuntatges i models conceptuals per a mostrar 

els resultats de l'analisi i la idea de la proposta, en format A3 + Presentació Oral (lliurament: dimarts 

6 de juliol de 2021 a les 18:30). 

SESSIÓ 3: Berga, Dimecres 7 de juliol de 2021 

Matí 9:00 a 13:30h 

0l_Desplar;ament al Bergueda. Sortida de !'autobús a les 9:00 de l'ETSAV. 

02_ Visita Colonies Industria Is del Llobregat - Vallcebre 

C0l 10:00 - 11 :30 Cooperativa d'habitatge de Cal Vida/ (Puig-Reig) 

C02 13:00 - 15:00 Visita al Municipi de Vallcebre 

Tarda 14:30 a 16:30h 

04_ Visita Saldes 

15:00 - 16:30 Dinar 

C03 17:00 - 19:00 Visita al Municipi de Saldes 

Vespre 20:00 a 21 :00h 

0S_Arribada i instal•lació a l'Alberg Municipal de Berga 

20:30 - 21 :30 Sopar 

SESSIÓ 4: Berga, Dijous 8 de juliol de 2021 

Matí 9:30 a 13:30h 

Ol_Classe taller. Desenvolupament de la proposta. lnstitut Guillem de Bergueda 

Tarda 15:00 a 18:00h 

02_Classe taller. Desenvolupament detallat de la proposta. Revisió equip docent. 

03_Visita al municipi de Berga i xerrada-col•loqui amb els agents socials i economics. 

Tasca 3: Definició de la idea i proposta. 

Documentació requerida: planols (croquis i esquemes), fotomuntatges i model que desenvolupi la 

idea en format A3 i maqueta. A escala de projecte: plantes generals (e: 1000/2000), plans detallats 

(definició de la proposta d'habitatges i espai públic a e: 500/200), vistes de vianant de l'espai públic 

i deis usuaris deis habitatges. 
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