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LA DRECERA DE CARDONA
La creació d̓un pont per a l̓activació d̓un barri



Als voltants del nucli urbà del municipi de Cardona 
existeixen diferents agrupacions d’habitatges, masies i 
colònies que  han esdevingut barris importants pel 
municipi. No obstant, no gaudeixen d’una connectivitat 
apte per afavorir a un creixement i una vida sostenible.  
El barri dels Segalers, que s’estén al llit del riu 
Cardener, històricament ha sigut format per masies 
destinades al conreu de grans parcel·les de regadiu i destinades al conreu de grans parcel·les de regadiu i 
secà. El creixement demogràfic i l’increment de les 
segones residències, han fet del Segalers un barri 
difús, amb una manca d’equipaments per als ciutadans i 
una pobre connectivitat amb tots els serveis del 
municipi situats al nucli urbà.

El projecte  parteix de la base de millorar la 
connectivitat entre els barris, i per aconseguir-ho es 
basa en la revitalització d’una antiga drecera que unia 
el Portal de Graells, com a entrada al casc antic,  amb 
la fàbrica del Paperer, com a punt central del barri 
dels Segalers. Dins aquest recorregut ens trobem amb 
diferents recursos i condicionants que acaben definint 
el projecte de la intervenció, com són la pròpia el projecte de la intervenció, com són la pròpia 
fàbrica, una petita persa o palanca, la carretera C-55 i 
el tram actualment delimitat com a vial.

El nostre projecte planteja la construcció d’un nou pont 
per vianants que ajudi a salvar la desconnexió que crea 
la carretera, i que a l’hora  serveixi com a 
catalitzador per a la reobertura de la passarel·la, la 
recuperació del camí i les terrasses i l’adaptació de la 
planta baixa del Paperer per a que esdevingui  un espai 
de trobada cobert sense un ús definit. 
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CENTRALITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS 

El terme municipal de Cardona consta de districtes difer-
enciats. Tots els equipaments es situen entre La Coromina 
i el Nucli, deixant al districte de El Segalers orfe 

d’espais de lleure i activitats comuns.

POBLACIO CARDONA: 4652 hab.
Nucli: 3556 hab.
Segalers: 347 hab.
Altres: 768 hab.

casc antic i el Segalers
la població de Segalers as-
soleix un rati de 0.1 sobra 
la població del casc antic

La població de Cardona
El barri de Segalers assoleix 
un 7,5% de la població total 
del municpi de Cardona.



dre-
cera



ANTIGA DRECERA DE CARDONA

El cami va servir com a drassera per arribar desde Vardo-
na a la carretera de Solsona i per donar accés als con-

reus aterrassats de Cardona.

Amb l’arribada de la fàbrica el Paperer, el cami va esde-
venir un pas d’ús diari pels treballadors que es de-
splaçaven desde el casc antic fins la indústria.



EVOLUCIÓ HISTÒRICA
morfologia



APERTURES VISUALS

Els esporadics buits de la massa forestal que hi ha durant el 
transcurs del camí creen  espais amb magnífiques apertures visu-

als de gran amplitut i fondària.

DIÀLEG ENTRE EL CASTELL I EL PAPERER

El Paperer i el Castell esdevenen dos punts representatius del 
Segaler i la Cardona primogènia. En llocs puntual es creen con-
exions visuals entre aquests dos elements, evidenciant els dos 
barris que es tornen a unir mitjançant la recuperació de la dre-

cera.
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ESTAT DEL MURS DE PEDRA SECA

La vall de Cardona ha estat transformada al llarg dels anys per aconse-
guir plataformes de conreu. Aquests plans eran continguts per murs de 

pedra seca de la zona.

Actualment, amb la poca rentabilitat que dona el cultiu en aquestes 
condicions, les superficies han quedat en desús, rebutjant un manteniment 

periòdic dels murs de pedra.

Murs en bon estat de conservació
Murs parcialment malmesos

Murs desapareguts
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