
En aquests alçats es mostra 

com es veuria la fàbrica vella 

des de l'altre costat del riu 

abans i després de la 

intervenció.

A dalt s'aprecia una ruïna 

deteriorada on l'usuari no pot 

interactuar, ja que queda 

desconnectada i incomunicada 

fent-se inaccessible per a 

tothom. En el segon alçat 

s'intueix com una passera 

paral·lela al pont s'endinsa a la 

torre i de sobte en la llunyania, 

un seguit de persones treuen el 

cap per l'última fila de finestres 

que formen part de la façana 

fluvial; això desperta un interès 

en l'usuari si més no la curiositat 

per saber com han pogut arribar 

fins aquell punt, augmentant les 

ganes de visitar la ruïna per tal 

de saldar aquesta intriga. 

Venint de passejar pel parc de la 

muralla, pugem la rampa que 

ens porta al pont de la 

concòrdia i havent travessat a 

l'altre costat de la vorera, mentre 

contemplem la fàbrica vella ens 

n'adonem que una passera amb 

cert pendent, paral·lela al pont 

de la concòrdia arriba fins a la 

torre adossada a la ruïna i 

penetra dins d'ella. Ens pica la 

curiositat i decidim emprendre 

aquest camí, un cop dins de la 

torre entrem dins un replà on 

podem sortir al primer pis que  

es troba a peu pla i ens 

permetrà arribar al nivell de la 

plaça després de baixar les 

escales al voltant de la façana 

lateral que explicava en l'apartat 

anterior, o pujar al mirador.

El mirador de la ruïna es 

formalitza en tres parts. La 

primera es tractaria d'una escala 

situada dins la torre que arranca 

del replà d'accés i que destaca 

per la seva lleugeresa per tal de 

no acaparar el protagonisme i 

deixar-lo a la preexistència. 

Un cop hem pujat aquesta 

escala sortim per la torre a una 

passera situada al pis superior 

corresponent a l'última fila de 

finestres existents a la façana 

fluvial. Aquesta ens la permetrà 

recórrer tot gaudint de les vistes 

a través de les obertures 

generant aquest contacte amb 

el riu i el seu entorn.

Finalment, aquesta passera per 

un costat es prolonga travessant 

la façana lateral i formant un 

balcó que volarà un tros en el 

moment que passa a l'altre 

costat de la façana i on tindrem 

visuals del parc de la torre del 

gas juntament amb tot l'entorn 

natural que es genera i d'altra 

banda s'eixampla generant un 

replà que permetrà fer la volta 

per tornar.
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PUJAR AL MIRADOR

[Academic use only] 


