
EL RECORREGUT 

En aquests plànols es pot veure 

l'abans i el després de la 

intervenció. 

En el primer es vol mostrar 

l'estat actual, un element 

identitari en ruïnes juntament 

amb tot l'espai públic vinculant; 

la plaça que actualment es troba 

en un estat decadent invaida 

per la canya americana i males 

herbes i amb un paviment de 

formigó preexistent molt 

malmès. El desnivell respecte al 

pont de la concòrdia que en fa 

molt difícil l'accés i que per tant, 

d'alguna manera s'explica la 

decadència del lloc i finalment 

aquest metre de desnivell a la 

dreta. 

En el segon plànol de proposta 

veiem com aquests problemes 

s'intenten resoldre. Primerament 

col·locant una estructura de set 

pòrtics per evitar que la fàbrica 

vella esdevingui una ruïna 

perillosa, seguit d'aquests 

elements connectors que 

resoldran els problemes d'accés 

salvant-ne els desnivells i 

finalment amb aquest valor 

afegit d'introduir-hi un mirador en 

la seva part superior del qual en 

parlaré en el següent apartat.

M'agrada entendre aquesta 

connexió per l'espai públic en 

tres parts que generen tres 

recorreguts diferents per la ruïna 

tot generant un vincle amb La 

fàbrica Vella. En primer lloc, la 

rampa d'accés, que recorre un 

tros del pont de la concòrdia en 

paral·lel a aquest i acaba entrant 

dins la torre adossada a la 

fàbrica. En segon lloc la 

passera, que surt de la torre i 

recorre la façana fluvial on ja es 

comencen a apreciar les vistes 

al riu a través de les seves 

finestres on es generarà una 

plaça sobre el volum adossat 

corresponent a la turbina.

Finalment dos trams d'escales 

recorren la façana lateral on 

s'obtenen visuals del parc de la 

torre del gas i on se salva 

aquest metre de desnivell al final 

del segon tram d'escala, en 

últim terme, tornant a travessar 

la façana lateral cap a la fàbrica 

vella, una escalinata formada 

per plataformes de formigó, ens 

farà arribar al nivell de la plaça; 

una plaça que s'habilitarà 

perquè succeeixin coses.
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