
VORA EL VINYOT
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A. El torrent del Vinyot

EL RECORREGUT VERD: LA IDENTITAT NATURAL I PATRIMONIAL

B. El camí ral D. La vall del Fluvià E. Els camps agrícolesC. El pou de glaç F. Les cabanes d’en Garrell

L’IDENTITAT NATURAL
La vall del Fluvià

L’IDENTITAT PATRIMONIAL I URBANA
El casc antic i l’Eixample

CONNEXIONS EXISTENTS
El recorregut verd i la relació amb el 

casc urbà

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT
Reforçant els punts estratègics

Entenent l’entorn natural com 
un emplaçament privilegiat, la 
proposta potencia el recorregut 
verd existent i millora la 
connectivitat d’aquest amb el 
poble.
Aquest camí, com a espai 
natural de lleure, travessa 
les zones agrícoles i el bosc, 
unint diversos punts d’interès 
com el torrent del Vinyot, el 
riu Fluvià i la presa, les 
Cabanes d’en Garrell i el pou 
de glaç.
La proposta opta per millorar 
la connectivitat d’aquest 
recorregut natural amb el 
nucli urbà, tot adaptant 
els punts de difícil accés. 
Seguint la lògica d’actuacions 
duta a terme fins avui dia 
i  pensant des de l’escala 
territorial, es proposen 
diverses intervencions en punts 
estratègics on actualment hi 
ha discontinuïtats.

1. Mínima intervenció i 
respecte pel lloc

2. Aprofitament 
dels elements 

existents. Millora de 
l’accessibilitat i 

adaptació a la normativa

3. Recuperació i re-
valorització de l’entorn 

natural del torrent 

4. Sostenibilitat 
i autosuficiència. 
Recollida d’aigua de 
pluja, energia solar i 
control adiabàtic de la 

temperatura

5. Re-aprofitament del 
mobiliari actual i les 
runes dels enderrocs per 
crear nous espais d’estar

6. Espai pel vianant. 
Restricció del tràfic 

rodat.

APROXIMACIÓ AL PROJECTE I L’ENTORN
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VORA EL VINYOT

RE-ORGANITZACIÓ DE LA 
CIRCULACIÓ

Plataforma única d’accés 
restringit i peatonalització 

de la plaça

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 
DE L’ESPAI VERD AMB L’ESPAI 

URBÀ

Actuant en punts estratègics

POTENCIACIÓ DE L’ENTORN 
NATURAL

Millorant la relació amb el 
casc urbà

Paviment Passeig/Plaça
Formigó rentat

Paviment Escocells
Sauló

Paviment Plaça
Terra ciment

Paviment accessos
Llamborda
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“Ens agradaria 
tenir un espai 
de trobada. 
Recuperar 

tertúlies i la 
vida al carrer”

“Plaça més verda, 
zona  d’ombra 

vegetal.
La seva estètica 

presenti 
continuïtat amb 
el casc antic”

“Apropar la vida 
del poble al 

Fluvià.
Recuperar-

lo com element 
vertebrador”

“S’ha perdut 
l’aprofitament del 

bosc.
Crear racons pels 
infants aprofitant 

l’espai verd”

Mobiliari mòbil de la 
plaça

Lluminària amb acabat 
d’acer corten

Mobiliari fixe del 
passeig i la plaça.
Banc prefabricat de 

formigó

Arbres Plaça
Plataners

(autòcton i de fulla 
caduca)

Arbres Passeig
Pollancres

(autòcton i de fulla 
caduca)

Plantes aromàtiques

1.Formigó rentat
2.Terra ciment
3.Llamborda 

prefabricada de 
formigó

4.Escocell/junta  
de platina d’acer 

corten 

 ET

Acer corten
Juntes paviment 

Biorotlle vegetal
(Vora del Vinyot)
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La proposta de remodelació 
urbana de la Plaça de la 
Generalitat i el Carrer dels 
Perers, no només potencia 
la connexió entre el nucli 
medieval i l’Eixample, sinó 
que potencia també la relació 
amb el Torrent del Vinyot, 
l’espai verd de la Premsa i el 
recorregut verd. S’adapten i 
habiliten els diversos punts 
d’accés de l’espai urbà a 
l’espai natural del torrent. 
Es fa ús del paviment i el 
mobiliari urbà per tal de 
potenciar i visibilitzar 
aquests accessos. A més, es 
potencia la relació amb el 
verd fent ús de vegetació, 
tant a l’espai de la plaça com 
del Passeig.
La proposta contempla aprofitar 
l’estructura de l’edifici a 
mig construir i adaptar-la 
per a què aquest pugui ser 
utilitzat. Es dissenya una 
façana vegetal que minimitza 
l’impacte visual de l’edifici 
i li atorga un caràcter verd a 
la plaça.
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VORA EL VINYOT

Inclusió dels patis 
com a zona verda de 

l’equipament  

Paviment de terra 
ciment. Resistència 
i imatge amable

Integració de la 
passarel·la amb la 

plaça   

Plataforma elevada 
enfocada a les 

vistes    

Tancament de E.T.
Reixa de ventilació    

Connexió amb el 
torrent a través 

d’un gual de pedres

Aprofitament del 
desnivell en forma 

de grades 

Continuïtat amb el 
C/Perers 

Mobiliari fixe i 
mòbil. 

Versatilitat 

Zona d’estar amb 
ombra i vegetació.
Conservació arbres 

existents

Retorn de la font 
a la seva posició 

històrica  

Integració de 
l’equipament amb la 

plaça   

Tràfic restringit a 
la zona posterior  

Petits espais 
d’estar a la zona 

verda 

MIllora de 
l’accessibilitat  

Espai de jocs infantils 
a la zona verda. 

Mobiliari i jocs amb 
elements naturals 

Neteja del torrent, 
adequació de l’espai 
i re-valorització de 
l’entorn natural

Extensió del paviment 
del casc antic i 

incorporació d’elements 
verds Re-valorització del 

patrimoni històric de 
la muralla

Nou pas elevat per 
vehicles. Correcte 

funcionament en dies de 
crescuda del torrent

Unió de camins i 
connexió amb el 

recorregut verd fins 
al riu

Plataforma única i 
tràfic restringit. 
Espai pel vianant 

LLOC DE TROBADA I POSSIBILITATS 
D’ÚS DE L’ESPAI  PÚBLIC 

ADEQUACIÓ DEL FUTUR EQUIPAMENT   

1.Estat actual. 
Enderroc dels murs 

de tancament 

2. Estat intermig.  
Nou tancament lleuger i 
transpirable amb malla   

3. Autosuficiència.   
Façana verda, plaques 

fotovoltaiques i recollida 
d’aigua de pluja.  

4. Futur equipament. 
Compartimentació 

interior i 
finalització de 

l’edifici 

Fires - Mercat         

Espai cultural- Exposicions - 
Teatre - Projeccions   

Menjars populars - Festes i 
celebracions 
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