
LA PLAÇA QUE BULL

LA PLAÇA QUE BULL / 01

Argelaguer és un poble actiu. Ho demostra la gran activitat cultural que 
es porta a terme durant l’any, però la prova més clara és el procés 
participatiu que es va iniciar per definir la plaça del poble i que ha acabat 
en aquest concurs d’idees per arquitectes.
I és que una gran activitat social i cultural necessita d’uns espais públics 
adequats.
«La plaça que bull» busca retornar els espais existents a les veïnes del 
poble, i alhora, sumar-n’hi de nous per acabar complementant les 
mancances dels primers.
Dotar al poble d’Argelaguer dels espais adequats per poder 
desenvolupar tota aquesta activitat és molt necessari per tal de convidar 
als argelaguencs i argelaguenques a sortir al carrer, a ocupar l’espai 
públic. Perquè una plaça sigui viva ha de tenir activitat, ha de bullir.

L’accés a l’aparcament 
del nou equipament es 
fa des del camí de la 
premsa per alliberar la 
plaça de la Generalitat 
de transit rodat

La instal·lació de plaques 
fotovoltaiques del nou equipament  el 
dotarà d’autosuficiència energètica, a 
més de poder donar subminstrament 
elèctric a la il·luminació urbana del nou 
espai públic

Paviment de formigó 
seguint els critèris ja 

establerts en tot l’ambit 
del casc antic

Les places i altres punts 
singulars s’identifiquen 

amb un paviment 
diferent. 

Planta baixa.
Sala polivalent

Bar/magatzem
Banys adaptats

Zona porxada
Terrassa amb grades a la plaça

Planta soterrani.
Aparcament (6 places)

Acumulació d’aigua pluvial

Planta coberta.
Instal·lació de plaques fotovoltaiques

La font de la plaça 
recupera el protagonisme 

que havia perdut, amb una 
posició privilegiada i 

dimensions considerables 

L’a terrassa del nou 
equipament ajuda a 

delimitar la plaça i 
actua com a mirador de 

la zona verda. 
També pot ser utilitzada 

com a escenari.

El carrer es desenvolupa en 
plataforma única i 
s’acompanya el recorregut amb 
una línia d’arbrat autòcton

Parc infantil de grans dimensions 
separat del trànsit rodat, amb 
diferents ambits per fer volar la 
imaginació dels infants

Ambit d’estada de 
paviment tou situat a recer 

del bullici de la plaça

La configuració de l’edifici 
permet disposar d’espais 
interiors, espais porxats i 

espais exteriors

Les zones verdes tenen paviment mixt 
per filtrar l’aigua i donar més 

protagonisme a la vegetació. En aquests 
espais és on s’ubiquen els bancs. 



Recuperació del traçat històric de l’antic rec per 
l’aprofitament de les aigües pluvials des de la plaça de 
Sant Damàs fins al dipòsit recuperat del carrer dels 
Pereres

Incoroporació de 
vegetació als espai 
públics urbans seguint 
critèris de xerojardineria

La font torna a ser un 
dels elements 
important de la plaça

Zones d’estada en punts 
estratègics de l’espai

Parc infantil amb la inspiració 
de les cabanes del Guerrell

Sistemes de paviments 
que donen continuitat a 
la trama urbana

Enfortiment de la xarxa 
de camins peatonals

Enfortiment de la xarxa 
de camins peatonals

Rampa adaptada que connecta directament la 
plaça de la Generalitat i el nou parc de la premsa

Pavimentació del camí de la premsa 
com a nou accés a l’aparcament 
soterrat de la plaça de la Generalitat

No es modifica no normativa 
urbanística vigent i es té en compte 
alhora de plantejar els nous espais

Gran espai verd que dona la 
possibilitat d’organitzar actes a l’aire 
lliure de gran format

No es modifica no normativa 
urbanística vigent i es té en compte 
alhora de plantejar els nous espais

Recuperació del paviment de pedra 
del passatge

Revalorització del camí ral com a 
límit de la trama urbana

Millora del passallís 
del carrer de la Muralla

Recuperació dels horts 
amb sistema de reg a 
base d’aigues pluvials

Nou equipament públic com a 
definidor geomètric de la plaça i 
element revitalitzador de l’espai públic

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta 
del nou equipament, que a través d’un sistema de 
reserva a base de bateries dona subministrament al 
nou edifici,el sistema de bombeig entre dipòsits, i la 
il·luminació pública de tota la nova intervenció 

Separació entre les aigües recollides a la coberta 
del nou equipament per les instal·lacions de 
l’edifici; i les recollides a la via pública per fer 
ciruclar el rec, regs urbans i operacions de neteja

Plaça de 
Sant Damàs

Parc de 
la Premsa

Plaça de 
la Generalitat

Torrent del Vinyot

Carrer de les Acàcies Connexió al pou de can 
Quei com a suport en 
periòdes d’estiatge

Recull de les aigues pluvials de les 
places i carrers a través de la 
pavimentació, que es col·loca sempre 
perpendicular al traçat del rec

Recuperació del traçat 
del rec original

Tornar a fer circular l’aigua pel tram de 
rec descobert del carrer Perers a través 
d’un sistema de bombament amb un 
circuit tancat entre els dos dipòsits 

Recuperació de l’antic 
dipòsit per regar la zona 
dels horts
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Autovia A-26
Carreteres i carrers principals

Carrers secundaris
Carrers amb accés restrigit al trànsit

Camins peatonals

Espais públics lliures de trànsit
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