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LA MORFOLOGIA DEL LLOC

4. Mur de contenció del pont3. El desnivell2. La preexistència

La morfologia del lloc ens dóna 

pistes sobre com haurà de ser 

el seu espai públic. Ens trobem 

en un espai lliure delimitat per 

certs elements que el tanquen 

per tots els seus costats. Per 

tant es genera un recinte tancat i 

acotat que reuneix les 

característiques suficients per a 

poder formalitzar-se com a 

plaça. 

Una plaça que es trobarà en un 

entorn natural on predomina 

l'espai lliure per tots els seus 

costats tot i estar limitada. De 

manera que actuarà com a 

plaça parc, esdevinguent un 

espai lliure dins del mateix verd. 

Tot i que és un espai adequat 

per a actuar com a plaça, 

aquest serà susceptible a canvi 

per tal d'adequar-se de la millor 

manera. A continuació es 

defineixen els elements que 

conformen aquests límits.

0. El riu 

L'espai queda delimitat pel riu 

Llobregat en el seu costat oest. 

Per tant es troba en contacte 

directe amb aquest recurs hídric. 

1. La preexistència: 

El costat oest està delimitat per 

un element preexistent que dota 

de caràcter i identitat el lloc i 

afavoreix aquest espai públic. Es 

tracta de la Fàbrica Vella de 

Sallent, una fàbrica de riu del s. 

XIX que s'utilitzava per a 

l'elaboració de cotó i s'abastia 

de l'aigua del riu com a font 

d'energia per això es troba en 

una ubicació privilegiada. El 

costat nord també queda tancat 

per la façana lateral d'aquest 

element.

2. El mur de contenció 

El costat sud de l'espai es troba 

delimitat pel mur de contenció 

del pont nou o de la concòrdia. 

Ens trobem a 5 m de desnivell 

respecte a el pont. 

3. El desnivell 

La presència d'un desnivell de 3 

i 1 m acava de tancar l'espai en 

els costats nord i est. 

Actualment s'accedeix a l'espai 

pel carrer camp de la bota
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