
El poble
Concurs d’idees “la plaça que vull” 

Ajuntament d’Argelaguer
‘Mentre floreixen les Flors’

EDIFICACIÓ  342.099 
Estructura  30.849 
Envolupant  117.451 
Interiors i acabats  56.287 
Cond. i instalacions  126.564 
Jardineria, G.R. i S.S. 11.215

AMORITZACIÓ A 5 ANYS -90.845 
Lloguer (€/hab mensual) -252

URBANITZACIÓ  108.381,00

TOTAL INVERSIÓ 359.634

(fase 2)

URBANITZACIÓ ENTORN 99.592 
Treballs previs i enderroc 13.305 
Urbanització 83.927 
G. Residus i S.S. 1.460  
 

(fase 3)

PAISATGE ZONA VERDA 40.723 
Paisatgisme 39.333 
G. Residus i S.S. 1.390  
 

Pressupost de l’intervenció

Imatge des del carrer del Grèvol. Un espai enjardinat dona pas a una nova plaça democràtica per activitats populars.

Emplaçament i actuacions de connexió entre el nucli antic i la nova plaça. (e 1:1000) Secció longitudinal del conjunt (Sud-Nord).  A l’esquerra, l’espai verd intervingut i consolidat.Al centre, la nova font, l’ombracle i el el nou edifici que tanca la plaça. A la dreta, un espai d’enjardinament per l’avantplaça. e 1:200
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Mobiliari i Elements

Actuació en FASE 1

Actuació en FASE 2

Actuació en FASE 3

Jocs Naturalitzats

La Plaça de la Generalitat no ha estat mai una 
unitat coherent i clara, l’evolució poblacional i 
cultural no ha anat acompanyada d’una trans-
formació urbana i arquitectònica a l’alçada. El 
seu paper com a pinça en la relació amb els dos 
nuclis d’Argelaguer no s’ha consolidat, pro-
duint una desconexió entre els dos.  
El Municipi requereix d’un espai exterior 
urbà, d’estada i trobada, on realitzar-hi 
accions col·lectives, complementant a la Sala 
Polivalent, el Casal i l’Era. 

Les conclusions del Procés Participatiu recu-
llen la nostalgia d’un poble viu. Com mostren 
les activitats que al llarg de l’any s’hi realitzen, 
segueix sent avui actiu. Aquestes activitats es 
vinculen activament a l’alimentació, acompan-
yant els moments amb àpats i processos de 
cuina col·lectiva, accions tradicionals, d’estada 
i de trobada que recullen tradició. S’ ofereix, 
finalitzant l’estructura existent, un espai de 
cuina per al poble, capaç d’aglutinar les oca-
sions populars i generar activitats de caràcter 
setmanal. 

La població catalana es troba en una situació 
d’envelliment, situació en la que també es 
troba Argelaguer. En els propers anys una 
bossa de població de més 65 anys ocuparà 
un alt percentatge del total. Aaquest perfil 
social, juntament amb la població jove que està 
recuperant l’interés per l’ecovnomia rural, 
produirà un moviment migratori de retorn als 
pobles interiors. Anticipant-se, es proposa la 
construcció d’habitatges dotancionals per a 
que convisquin els dos perfils i dinamitzin el 
menjador popular. 

Aprofitem la geometria urbana per situar dues 
avantplaces que complementen l’espai cen-
tral, uns elements - font i escenari, mobiliari, 
pèrgola i vegetació - donen identitat a cada un 
dels espais. 

En PBaixa es situa la cuina popular, que pot 
obrir-se completament a l’exterior per enfatit-
zar el seu caràcter públic. 

En les plantes superiors es situen 6 habitatges 
dotacionals en règim col·lectiu, destinats a per-
sones grans no dependents i a joves adults per 
fomentar el retorn a l’àmbit interior i dinamit-
zar les activitats. 

Una estratègia d’actuació municipal, defineix 
el mètode en el que es realitzaran les interven-
cions al llarg dels propers anys, garantint la 
continuitat entre els dos nuclis. Establirem un 
diàleg constant entre administració, població i 
equip tècnic redactor per integrar demandes 
locals. Per iniciar el procés de forma clara i 
concreta concentrarem l’actuació en els àmbits 
ja disponibles.

Proposem la conservació de l’estructura i 
l’esgotament de l’edificabilitat de la parcel·la, 
decisió que es pren en base als beneficis que 
aquest fet aportarà en l’àmbit de Plaça, Mu-
nicipi; i l’oportunitat de generar una actuació 
modèlica de transformació urbana a nivell de 
Territorial. 

Completant la proposta , amb la voluntat de 
treballar en les 3 escales, situem un menjador 
popular en contacte amb la plaça. Aquest espai 
es convertirà en punt de trobada i reunió d’Ar-
gelaguer, i, a través de l’alimentació, dinamit-
zarà activament la plaça i la població en totes 
les èpoques de l’any.

Es completa la intervenció urbana amb la 
transformació de l’àmbit urbà permetent 
conectar del Casal a l’Era. S’intervé en els pa-
viments, eliminant vorals i unificant materials 
en continuitat estètica amb les intervencions ja 
iniciades en el nucli sud de la població. S’uni-
fica el sistema de drenatge, conduint l’aigua 
recollida al torrent. En els punts escollits, es 
situen objectes - bancs, elements vegetals i 
fonts- per fomentar la trobada dels veïns.  Es 
permet la circulació a veins garantint l’accés 
als que disposen de pàrking. 

Es realitza una neteja i desbrossament del 
torrent i de la parcel·la, s’enderroca la  petita 
construcció i es tal·len uns arbres escollits per 
garantir la relació visual entre l’espai i la plaça 
i la sinèrgia d’espècies. Es realitza un marc 
de plantació en la llera del torrent per consoli-
dar els talussos i s’ajardinen petits espais per 
generar racons frescos i agradables, situant 
petites zones de grava i paviment tou amb jocs 
naturalitzats per a nens d’entre 1 i 14 anys. Es 
mantenen els horts en la zona superiors. 

Deteccions d’Àmbit Local Deteccions d’Àmbit Municipal Deteccions d’Àmbit Territorial

Fase 1: Àmbit Plaça i Edifici

Consolidació Urbana: Estratègia 

Fase 2: Connexió Urbana Fase 3: Zona Verda

Menjador Habitatges Coberta Col·lectiva

La plaça i les avantplaces configuren la primera actuació.

Usos de l’Edifici

Eliminació de voreres i continuitat material en tot el nucli. 

Plantació sel·lectiva i jocs naturalitzats en la ZonaAjardinada

Neteja i consolidació del torrent i col·locació de mobiliari. 
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La plaça
Concurs d’idees “la plaça que vull” 

Ajuntament d’Argelaguer
‘Mentre floreixen les Flors’

L’espectre material emprat s’integra en el paisatge rural d’Argelaguer. 
La plaça es pavimenta amb una pedra calcària de proximitat, donant 
qualitat atmosfèrica i solvència tècnica la intervenció.

Els objectes d’il·luminació i accessoris es formalitzen en acer corten, en 
harmonia amb la materialitat del poble, mentre els elements de mobilia-
ri es conformen en formigó polit amb àrid local, en tonalitat homogènia 
amb l’entorn.

L’element de font guanya presència i identitat 
mentre serveix com escenari per activitats 
populars. 

Un nou arbrat local i un enjardinament al nive-
ll del paviment proveeixen d’atmòsfera fresca i 
agradable l’avantplaça. 

Una font escenogràfica La vegetació integrada

Una materialitat originaria

Axonometria de l’element de font.Imatge des del torrent. L’edifici tanca la plaça mentre la dota d’activitat popular. Allibera davant un ombracle públic. La font en primer pla és un  nou element d’identitat rural. Axonometria de l’enjardinament.

Pedra de proximitat Acer cortén Formigó amb àrid local 

e 1:100 e 1:100



L’edifici
Concurs d’idees “la plaça que vull” 

Ajuntament d’Argelaguer
‘Mentre floreixen les Flors’

La configuració de la tipologia inclusiva fomen-
ta la relacions entre tots els espais de l’habitat-
ge; una continuitat d’escala domèstica versatil 
i accessible.

 hab.1 hab.2 hab.3 
E-M-C 25 24 26 
Dorm. 12 11 11 
Bany 5 5 5 
Logia 8 5 5           
S.útil 46m2 43m2 45m2

Trasters i bugaderia proveeïxen els habitat-
ges. El magatzem serveix el menjador i els 
possibles usos a la nova plaça.

La distribució permet una adaptabilitat d’una 
de les plantes en dos habitatges de dues habi-
tacions, mantenint el caràcter obert de l’espai 
interior.

Un sistema d’ACS i calefacció centralitzat re-
dueix el consum. L’aïllament situat a l’exterior 
per augmentar inèrcia. Es potencia la il·lumi-
nació natural.

D’aparcament a servei popular

Una tipologia habitacional contínua

Secció longitudinal (Sud-Nord). Un espai d’ombracle com extensió de la plaça, proveïnt l’equipament d’un menjador exterior. Una coberta enjardinada com a mirador. Imatge interior de l’habitatge. Un espai continu de cuina-menjador-estar davant la generosa terrassa oberta al paisatge. 

Imatge del menjador popular. Un espai de relació entre veïns al voltant de la cuina i al camp, En relació directa amb la plaça i el paisatge.

Dormitori adaptable 
com extensió de 
l’habitatge.

Emmagatzematge 
empotrat generós.

Bany adaptable  
amb doble porta.

Escala oberta 
al vestíbul.

Sistema constructiu 
local i assequible.

Ascensor ampli per un 
ús versatil

Cuina oberta de  
7,5 mòduls

Espai dinàmic continu de 
cuina-menjador-estar

Logia ample com espai 
exterior quotidià

Secció transversal (Oest-Est).  La cuina i el menjador popular en continuïtat amb la plaça. Al fons, l’espai enjardinat de l’avantplaça, proveïdor d’una atmòsfera fresca i natural.

Planta tipus dels tres habitatges. Un espai continu en relació amb l’habitació, davant la generosa logia. Planta soterrani de l’edifici.  Planta tipus alternativa amb dos habitatges. Secció esquemàtica de sostenibilitat. 

e 1:100

L’alternativa de 2 habitacions El comportament bioclimàtic

e 1:100
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