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Situació

La vila de Gironella es conforma a banda i banda del riu Llobregat, a la comarca del Berguedà. El seu creixement ha provocat que la part més 
moderna s’estengui a la riba dreta del riu, mentre que a l’esquerra, la part antiga de la vila s’estén a uns 20 metres per sobre la riba del riu, sobre 
un cingle i les restes de l’antiga muralla, declarada BCIN. Als peus d’aquest desnivell es troba situada la Colònia tèxtil de Cal Metre, que forma 
part de la Ruta de les colònies del Berguedà.

L’antic camí de Cal Metre, que connecta el casc antic amb la colònia, s’havia convertit en un espai infrautilitzat on aparcaven els cotxes i amb la 
ubicació de l’ascensor per a facilitar l’accessibilitat al centre històric va esdevenir un recorregut quotidià. La intervenció respon a una demanda 
de millora de l’accessibilitat i alhora pretén convertir l’àmbit d’aquest antic passeig en un nou espai públic de la vila, com a espai d’estada i con-
templació del paisatge fluvial i com a escenari de diversos esdeveniments i activitats culturals i lúdiques.

Relació amb el riu 

El projecte té com a objectiu potenciar la relació entre el passeig i el riu plantejant un apropament als límits proposant una sèrie d’espais habi-
tables com a lloc de trobada. Aquestes catifes permeables es materialitzen reutilitzant 2.795 llambordes provinents de carrers del centre històric 
que es trobaven apilades en un magatzem municipal. La col·locació es realitza a tuc de maceta, amb la junta oberta per afavorir l’aparició de 
vegetació espontània.

Vores verdes

Es diferencien dues intensitats en els paviments: la franja central realitzada amb un paviment de formigó rentat a l’àcid, per a facilitar l’accés en 
situacions d’emergència i de manteniment de l’ascensor, i els marges laterals tous, proposant un tapís verd que s’estendrà pels entorns de les 
colònies. Els límits del paviment de formigó es suavitzen amb una via verda amb juntes de longitud variable, on hi creix vegetació espontània. La 
intervenció posa en valor l’arbrat existent situant bancs de lloses de formigó i carreus recuperats, tot creant racons d’estada vinculats a la muralla 
o al riu.

The site

The town of Gironella is formed on both sides of River Llobregat, in the Berguedà region. Its growth has caused that the most modern part ex-
tends to the right river bank, while on the left, the old part of the town extends above the river, on a cliff and in the remains of the old wall. At the 
foot of this slope is located the former textile colony of Cal Metre, which is part of the Berguedà Colonies Road.

Cal Metre’s path, that connected the old town and the colony, was an underused place where cars usually parked. After the location of an ele-
vator to facilitate access to the historic centre, this path has become an everyday road. The intervention responds to a demand for accessibility 
improvement and at the same time intends to turn this old path into a new public space of the town, as a place for rest and contemplation of the 
river landscape and also as a stage for events and cultural activities.

Relationship with the river 

The objective of the project is to enhance the relationship between the walkway and the river, proposing an approach to the limits with a series 
of meeting spaces, which are materialized by reusing 2795 paving stones from the streets of the historic centre that were stacked in a municipal 
warehouse, installed with an open joint to enable the spontaneous growth of vegetation.

Green borders

Two intensities are differentiated in the pavements: a central strip made with an exposed aggregate concrete continuous paving, to facilitate 
access for emergency situations and maintenance of the elevator, and soft side margins, proposing an idea of a green tapestry that will extend 
through the surrounding of the colonies. The limits of the concrete pavement are softened by creating a greenway with variable length and 5 or 
15cm wide boards, where spontaneous vegetation grows.

The intervention enhance existing trees by placing a series of concrete slabs and recovered ashlars benches, creating spots to stay linked to the 
old wall or to the river.


