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Mercè Bosch Roma, arquitecta i doctora en arquitectura (URL, 2017), ens parlarà de “Els poblats 

de colonització de les Terres de ponent. Del camp a la casa”. 

  

Sucs, Gimenells, el Pla de la Font i Vensilló són els quatre poblats de colonització creats de nova 

planta entre 1945 i 1961 per l’lnstitut Nacional de Colonització –INC- a la zona reguívola del canal 

d’Aragó i Catalunya. 

L’any 1939, el règim governamental franquista va constituir l’ Instituto Nacional de Colonización –

INC-  per dur a terme una tasca de gran envergadura dins l’àmbit nacional: transformar part del 

territori erm i de secà en terra de cultiu de regadiu. A més de les infraestructures hidràuliques 

necessàries, va haver de projectar la construcció de gairebé 300 poblats que allotgessin la mà 

d’obra agrícola necessària per convertir l’agricultura en la font econòmica d’un país que havia de 

sobreviure en règim d’autarquia. 

  

La dèbil situació econòmica i l’aïllament internacional va originar una arquitectura  que es basava 

en els sistemes tradicionals i els materials autòctons. Els arquitectes es van adaptar a aquesta 

condició i, amb els elements particulars de cada lloc, van proposar una arquitectura coherent, 

funcional i amable que va sorgir des de la taula de dibuix de cadascun d’ells. Però a la vegada, la 

naturalesa dels poblats va permetre una experimentació arquitectònica que va anar forjant 

espontàniament l’arribada de la modernitat, tant en les propostes urbanístiques com en els edificis, 

i que fa que els poblats de colonització esdevinguin un testimoni directe de l’esdevenir de 

l’arquitectura en la història recent. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Mercè Bosch Roma, va iniciar la seva vida professional al despatx de l’arquitecte Robert Terradas 

Muntañola. Posteriorment va ser cofundadora, juntament amb Pep Canaleta i Sílvia Musquera, de 

l’estudi professional 3carme33 a Barcelona. L’any 2004, va instal·lar el seu taller a Balaguer, on 

actualment hi desenvolupa els seus projectes. Paral·lelament, exerceix com a professora a l’Escola 

d’Arquitectura La Salle-Ramon Llull i participa en activitats investigadores i de difusió en l’àmbit de 

l’arquitectura en diferents indrets. 

 

Lloc: Auditori Pompeu Fabra   

 Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 

  Via Laietana, 39, 5a planta.  08003 Barcelona 

 
 Hora: 18.30 h  

Cal fer inscripció prèvia per telèfon 93 780 37 87 o bé per correu electrònic a secretaria@amctaic.org 


