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VISUAL
Intervenció puntual i 
senzilla que reforça 
els recursos existents 
de l’ecosistema 
d’Argelaguer.

Narració d’històries del 
passat, present i futur 
dels recursos hídrics 
millorada mitjançant la 
participació pública

Per mostrar l’aigua, 
veure-la, utilitzar-la i 
ampliar-ne el potencial.

 l’aigua es reconcep
com un camí que incita a 
diverses activitats diàries.

participa 
amb 
l´iaigua
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El projecte AIGUANEIX  tracta de resoldre la 
ordenació i la utilització dels espais públics de 
l’Entorn de la Plaça de la Generalitat mitjançant 
una suma de solucions que podríem catalogar 
d’acupuntura urbana i que, d’altra banda, responen 
a una estratègia conjunta d’una escala paisatgística 
superior on es pren la recuperació del reg i el dibuix 
geogràfic del Torrent com a motius vertebradors del 
projecte. 

Totes les accions s’emmarquen dins de la voluntat 
de preservar al màxim un indret natural privilegiat, 
maximitzar-lo, i dotar els seus habitants d’un 
espai de reunió i de cohesió social que sigui 
representatiu i identitari. Atenent les Memòries dels 
Processos Participatius dels veïns d’Argelaguer, 
s’ha desenvolupat una proposta de projecte que 
pretén situar la ciutadania com a protagonista i 
presenta un disseny obert i adaptable a la variabilitat 
de les accions i usos que s’hi vulguin dur a terme. 
Fonamentalment, es conforma una nova centralitat 
per al poble on es cerca l’equilibri entre una 
nova arquitectura de caràcter lleuger i singular, la 
combinació entre paviments durs i tous, l’aportació 
de nou mobiliari urbà i enllumenat i la presència 
visual i sonora de l’aigua. Aquest últim punt és 
cabdal per donar-li sentit a la Plaça de la Generalitat 
d’Argelaguer que funciona com a frontissa entre el 
nucli històric i les eixamples dels segles XIX i XX i on 
conflueixen vials importants i hi creua el Torrent del 
Vinyot.

En aquest sentit, el lema i el projecte AIGUANEIX 
pretén donar-li valor a l’element de l’aigua tal i com 
exposa el següent fragment extret de Patrimoni de 
l’Ajuntament d’Argelaguer:

“L’aigua ha configurat la identitat del municipi, tant 
a nivell econòmic com social, esportiu i lúdic. Els 
rius i rieres proporcionaven energia als antics molins 
del poble, materials constructius i llenya als vilatans, 
aliments en cas de necessitat, aigua i pastures pel 
bestiar, rec per als horts i un lloc per rentar la roba, 
alhora que constituïen un espai lúdic per al passeig, 
el bany i la celebració. Les fonts, al seu torn, eren 
un important espai de relació i s’hi feia molta vida al 
voltant.”

IDENTITAT BOTÀNICA.
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Situació i context

Plànol de la Plaça  1/200

Secció A  1/200

Secció B  1/200 Alçat Nova Font  1/50

Secció actual
canal rec

Secció proposta
canal rec

Bancs de gabions 
de material reciclat 
del enderroc del
muret del canal.
Revestit de fusta.

Plaça  Polivalent

Edifici nou

Jardí dels sentits

Fem visible el canal 
de reg a nivell de 
carrer. 

C
a

rrer d
els P

erers

Espais d´ombra

Pèrgola fusta

Paviment de maó 
ceràmic,acabat 
rústic amb colors 
càlids. 

Espai inter-generacional

Rec

PROGRAMA I MATERIALITAT.

Jocs infantils

Carrer de les Acàcies
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3.-PAISATGES PRODUCTIUS 

Espais d´horta i frutícoles on cultivem des 
d´arbres fruiters com pomers, perers, 
tarongers, nesprers,...fins a plantes d´horta 
comestible que podran servir al poble. 

Aquests espais estaran regats per 
derivacions del rec i del Torrent del vinyot,per 
tal de recuperar terres per a la producció 
d´aliments de proximitat.

2.- ZONA VERDA LÚDICA. 

Espais d´esbarjo en el que es pretén fer un 
camí que voreja el torrent del vinyot , com un 
recorregut paisatgístic pintoresc al voltant de 
la vegetació de ribera recuperada. 

L´HIVERNACLE. 

Es pretén també que aquest edifici sigui 
quelcom més que un hivernacle sinó també 
un espai de reunió didàctic a nivell ambiental 
i ecològic, on s´imparteixin classes de 
jardineria i horta relacionades amb el medi 
ambient. 

1.- PUNT DE CONTES. 

Espais de trobada, d´explicar-se les 
històries, de contemplació dels espais 
del poble,del torrent i del verd. Zones de 
descans. 
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4. AVINGUDA DELS CIERERS

A banda i banda del camí hi plantem 
cirerers que floriran, deixant-nos entreveure 
l´arribada de la primavera .
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PARTICIPA AMB L´AIGUA.

El que es proposa és una sèrie d’intervencions 
estratègiques que funcionen de manera integral 
com a sistema d’expansió i contracció per mitigar 
les inundacions i la remediació. Més important 
encara, l’aigua es posiciona com un element 
vertebrador de l’urbanisme, cultural, programàtic 
i performatiu, que esdevé part de l’experiència 
quotidiana dels residents.

RECUPERA
Trobar, recuperar allò que es 
va perdre, però que encara és 
present en essència. 
Millora de la passera existent.

NARRACIÓ D´HISTÒRIES.

ARGELAGA

Al jardí dels sentits s´hi planten 
argelagues

PAISAGÍSTIC.

L´aigua com a element relligador dels espais de 
paisatge. Determinem 4 zones paisatgístiques . 
1.- Jardí dels sentits:  Per relaxar-se a l´ombra dels 
arbres.
2.- Plaça de la trobada : Per connectar amb el 
poble al voltant de la font.  
3.- Espai verd rural : Per caminar al llarg de l´aigua.
4.- Paisatges Productius : Per aprendre de la 
natura.
Tots aquests 4 espais están relligats per l´aigua 
de diferent manera. L´objectiu és mostrar i que 
tothom pugui experimentar l´aigua.

0.- PANELLS FOTOVOLTAICS. 

Per tal de ser el màxim sostenibles i 
tenir un edifici autosuficient,es col.loquen
panells fotovoltaics a la coberta. 
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