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Imatge d'una de les maquetes que es va presentar en la sessió del divendres 21 de
gener.

L’alumnat del Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV-
UPC presenta els seus projectes sobre l’entorn fluvial

Dilluns 24 de gener de 2022

L’Auditori Municipal Miquel Pont va acollir divendres l’acte de cloenda dels tallers
del quadrimestre de tardor 2021-2022 del Màster Universitari en Arquitectura de
l’ETSAV-UPC. Durant la sessió, l’alumnat va presentar els resultats del curs amb
una exposició de les seves propostes, algunes d’elles referents a l’entorn fluvial del
nord de la conca del Ripoll.

En total, es van presentar una trentena de projectes, que fan referència, entre
d’altres, a la façana fluvial de Sant Llorenç Savall, a antics enclavaments industrials
al riu Ripoll a Castellar, com el Molí d’en Barata, Fonts Calents, Can Barba i el
Molí d’en Busquets o a l’entorn del Rieral. Així, 18 projectes s’engloben al 
municipi de Castellar del Vallès i els 12 restants al de Sant Llorenç Savall.

La sessió, que es va poder seguir per streaming, va comptar amb l’assistència de
l’alcalde i també d’alguns experts que havien assistit a les anteriors jornades que
durant el curs s’han dut a terme a l’Auditori Municipal. En aquest sentit, al setembre
se’n va fer una de presentació del territori, amb ponències sobre història i urbanisme
de Castellar i Sant Llorenç i una sortida per l’entorn. El mes següent, se’n van
organitzar d’altres: una en què diferents experts en paisatgisme, medi ambient,
activitat econòmica, oci, esport, patrimoni, història i accessibilitat van assessorar els
estudiants amb l’objectiu que poguessin millorar els seus projectes, i dues més en
què es van fer correccions a les propostes.

Fins a final de curs, els estudiants del màster continuaran treballant en els seus
projectes per fer-ne la versió definitiva.
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