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PAS AL VERD

DEBILITATS I FORTALESES.

Debilitats: barreres arquitectòniques cap a l’espai públic verd de 
la Premsa, adjacent a la plaça de la Generalitat.

Fortaleses: gran qualitat de l’espai verd existent, tant al voltant 
del poble i el camí fluvial com l’espai verd de la Premsa.

ESTRATÈGIA.

Pas 2: restringir el trànsit rodat a la plaça 
i activar l’espai públic i l’equipament 
amb usos intergeneracionals.

Pas 1: connectar  la plaça amb l’espai verd 
de la Premsa a través de plataformes. 
Aconseguir una plaça urbana i una 
plaça verda connectats.

Estat existent: espai verd existent de la 
Premsa tancat perimetralment i canvi 
de cota respecte la plaça. Plaça oberta 
al trànsit rodat.

EL RIU.

Analitzem la rellevància del riu 
Fluvià com a eix vertebrador 
al territori, al llarg del qual s’hi 
assenten els diferents pobles.

Destaquem també el camí 
fluvial que connecte els pobles 
de Besalú i Castellfollit de la 
Roca, passant per Argelaguer 
i com aquest esdevé una nova 
parada al camí.

Al seu pas per Argelaguer, el riu 
Fluvià se li uneix el torrent d’en 
Vinyot que traça una clara línia 
unint els dos nuclis del poble.

RELAT HISTÒRIC.

Aquest fet possibilita la creació d’una nova centralitat 
per al poble, un espai capaç de lligar els dos nuclis, 
així com el camí fluvial i el recorregut viari.

Històricament el camí fluvial atravessa el nucli 
medieval d’Argelaguer.

Amb la creació de la carretera d’Olot, un nou nucli 
urbà es consolida de forma lineal al llarg de la carretera 
d’Olot, completament separat del nucli històric.

La construcció de l’autovia absorbeix la totalitat del 
trànsit, que ja no atravessa cap dels nuclis urbans 
d’Argelaguer.

Plaça Verda

Plaça Urbana



LES DUES PLACES.

L’estrategia de la proposta passa per apostar per una transició 
en forma de plataformes esglaonades entre la plaça urbana 
i la plaça verda, establint una relació de simbiosi entre 
ambdues entitats i posant en valor el torrent d’en Vinyot.

Una plaça urbana que integra el verd i un espai verd que es 
nodreix de l’activitat urbana. 

La plaça s’entén com un espai on recuperar la vida de carrer 
que tant caracteritza el poble. Un espai on socialitzar, tant els 
infants com la gent gran. Es proposen així espais on seure, 
espais d’ombra, espais on poder jugar, espais per realitzar 
activitats esportives i espais on celebrar festivitats.

S’aposta per una estratègia respectuosa amb el medi ambient 
que acosta el poble cap a l’autosuficiència i la consolidació 
social. 

Naturalitzar.

Re-naturalització dels paviments a 
nivell de carrer i plaça, mantenint 
i potenciant allò existent (la 
Premsa) i incorporant nou verd al 
carrer.

Peatonalitzar.

Restricció del trànsit rodat a 
l’ambit d’actuació, amb un sistema 
de pilones automàtiques d’accés 
restringit als veïns.

Vegetació.

Esquema d’àrees de vegetació 
arbrada existent i nova. 
Incorporació de l’ombracle vegetal 
en l’edifici per donar ombra a la 
plaça i nou bar.

EL CARRER.

Més enllà de les dues places, s’identifica el carrer dels Perers com a via 
connectora principal entre els dos nuclis urbans, i per això es preveu 
una actuació transformadora: es planteja un carrer re-naturalitzat, 
amb una cinta central del mateix paviment del casc antic, i laterals 
verds amb vegetació autòctona, es restringeix el trànsit rodat per 
esdevenir un carrer peatonal i es recuperen i es posen en valor les 
traces del Rec original, que passava per l’actual carrer dels Perers. 
Alhora  s’aprofita el pou de Can Quei per aigua de rec i es recupera la 
ubicació original de la font a la plaça.

Llamborda recuperadaIl·luminació LED Pilona aut. Continuació del paviment 
granular del casc antic

Plantació d’arbrat 
autòcton

Pavimentat amb sauló 
estabilitzat amb additius 
naturals (Saulò sòlid)

Recuperació de la font i el 
pou de Can Quei

Espais d’estadaRecuperació del traçat del 
rec original

Recuperació del traçat del 
rec original

40% del paviment del carrer 
serà drenant
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MATERIALS I SOSTENIBILITAT.

S’aposta per materials naturals de màxima proximitat per tal de ser el més sostenibles 
possible i reduir la petjada ecològica de l’intervenció. Es combinen 4 materials diferents:

• Continuació del mateix paviment del casc antic per a la cinta central del carrer dels 
Perers i per a la major part de la plaça

• Sauló sòlid format a partir del sòl del mateix lloc per a parts de la plaça i la zona 
verda

• Paviment de llamborda recuperada i reciclada als laterals del carrer dels Perers
• Gespa per a les zones drenants. Es manté la gespa existent a la zona de la Premsa, i 

s’en sembra de nova als laterals del carrer dels Perers

L’EDIFICI.

L’aposta de mantenir l’edifici forma part de l’actitud sostenible de la proposta d’aprofitar 
tot allò que ofereix l’estat actual de l’àmbit d’actuació i potenciar-ho.

Així doncs, s’aprofita per donar ús a la planta baixa de l’edifici en forma de “bar-casino“, 
reservant també un espai per a serveis i logística.

Es proposa no ocupar tota la planta baixa de l’estructura existent sinó deixar una part 
porxada a la qual s’hi suma una nova pèrgola vegetal que donarà ombra sobre la nova 
terrassa del bar cap a la plaça.

Aquesta nova pèrgola ombracle aprofita l’estructura existent de l’edifici de manera que 
sense afegir pilars o nous elements estructurals, vola sobre la plaça. Es proposa amb 
vegetació caduca per protegir del sol a l’estiu, però guanyar-lo a l’hivern.

La planta subterrani es proposa utilitzar-la com espai d’activitats musicals i culturals 
(cinema, exposicions, conferències, espai d’assaig de grups). Es genera un pati verd que 
incorpora una passarel·la en forma de rampa que garantitza un accés més còmode a la 
planta subterrani ja que no es proposa inicialment incorporar ascensor. 

Activitats culturals
Espai expositiu
Conferències
Activitats musicals
Cinema

Bar-casino
Serveis
Espai de logística
Porxada verda
Espais d’estada
Terrassa
Espais d’ombra

Coberta verda
Mirador
Pèrgola vegetal 
Ombracle

Paviment natural reciclat 
de sauló sòlid

Millora de la connexió 
de les dues places amb 

plataformes esglaonades 

Recuperació font i 
pou de Can Quei

Gran ombracle per a 
l’equipament i la plaça

Nou espai verd
per al poble

Continuació del 
paviment del casc antic 

fins al carrer Major

Millor relació del poble amb els 
recorreguts fluvials del Fluvià i del 
Torrent del Vinyot

Re-naturalització i 
peatonalització del 

carrer dels Perers

PAS AL VERD


