
LA PLAÇA GRAN D’ARGELAGUER
LA PLAÇA DE TOTS

El projecte de La Plaça Gran reconverteix el conjunt d’espais que connecten el carrer Major amb el nucli antic d’Argelaguer, 
en un nou espai públic de qualitat i de referència històrica, incorporant criteris d’urbanització que afavoreixen la seva 
apropiació com espais per a vianants i d’estada. Cadascun d’aquests espais es dissenya per a fomentar la convivència 
intergeneracional en un mateix entorn.

L’aigua del rec i els elements patrimonials acompanyen el projecte del nou eix cívic que relliga els diferents teixits urbans.
Es reconeix el Torrent del Vinyot com un element identitari del municipi i es treballa la linealitat peatonal de les seves 
vores i la seva transversalitat mitjançant tres passeres. 

Secció 1:500

Planta general 1:500

Encaix territorial

La nova plaça reconnecta els dos nuclis històrics.

Una plaça activa, flexible i pensada per a tots.
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Restitució del Rec com a element patrimonial i 
identitari a l’espai públic i per a ús hortícola.

Nova font com a espai de trobada i de joc.

Ús de materials permables i que no acumulen calor.
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Aigua i confort climàtic per espais públics agradables.

Un projecte realitzable en fases i on es valora allò preexistent.
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Vista general. La Premsa, el Carrer dels Perers i la Plaça Gran creen una nova centralitat al poble d’Argelaguer que relliga els teixits urbans dels dos nuclis històrics.

Vista del campanar de l’església des del Carrer de les Acacies. Entrada a l’equipament municipal. Vista des del Carrer de les Acacies direcció a la Premsa. Nova conectivitat urbana.

Secció Carrer Perers 1:200 Detall Rec al Carrer dels Perers

Horta de la Premsa Parc del Torrent del Vinyot Carrer dels Pererscamí de ribera



Vista de la Plaça. La nova Plaça Gran és un espai flexible on celebrar els actes públics i alhora gaudir la vida quotidiana.

Vista general.  La Plaça té uns límits definits per les façanes existents i nous espais d’ombra acompanyats d’un banc lineal. El nou equipament municipal és l’element central de la plaça.

Materials i paleta de colors proposats

Murs de pedra natural Morera, Morus alba

Paviment de lloses i 
llambordes de pedra 
natural

Paviment permeable de 
llambordes de pedra 
natural

Sauló

Banc de fusta tractada Banc de fusta arrepenja braços

Iluminaria

Paperera Font de pedra natural i recManteniment dels arbres 
existents en bon estat.

Glicina, Wisteria sinensis
(Pèrgola)

Tell, Til.ler
Tilia platyphyllos

Magnolia, Magnolia grandiflora

Vegetació proposada Mobiliari urbà i il.luminació


