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CRUÏLLA és un projecte de sutura 
entre el casc històric i els eixamples 
dels segles XVII, XVIII i XIX, a través d’un 
nou eix cívic.

CRUÏLLA és una nova centralitat 
definida per la intersecció d’un eix 
cívic d’escala local i un eix paisatgístic 
d’escala territorial.

CRUÏLLA és la renaturalització de 
l’espai públic.

CRUÏLLA és la introducció de 
l’aigua com a element de memòria, 
sostenibilitat i socialització.

CRUÏLLA és un projecte de 
pacificació de la mobilitat i millora 
de l’accessibilitat entre les diferents 
plataformes que configuren l’espai 
públic.

CRUÏLLA és una estratègia d’activació 
i cohesió social mitjançant la 
implantació de nous usos.

MOBILITAT

El projecte promou una mobilitat activa i no contaminant, amb limitació al pas de 
vehicles motoritzats i l’eliminació de l’aparcament.
L’eix Plaça Generalitat-Carrer dels Perers es resol amb una plataforma única amb 
paviment de pedra calcària local i pedra volcànica de la Garrotxa que sutura el casc 
històric amb els creixements urbans més recents, generant una nova centralitat i 
una identitat compartida.
Es planteja un increment de les superfícies drenants a la plataforma superior, així 
com la millora de les connexions amb l’àmbit de la Premsa i, per extensió, amb 
l’eix paisatgístic que ressegueix el Torrent del Vinyot.

NODES D’ACTIVITAT

Es defineix una estratègia d’activació de l’espai públic mitjançant la implantació 
de nous usos que recull bona part de les demandes expressades en el procés 
participatiu.
En el perímetre de la plaça es defineixen ’àmbits d’estar’ on passar l’estona a 
l’ombra, refrescar-se i socialitzar entorn de la font i observar el paisatge.
A l’àmbit de la Premsa es plantegen usos més intensius vinculats a l’agricultura 
biològica, l’esport o el lleure dels infants.
En fases més avançades del projecte, es proposa la construcció d’un nou 
equipament d’escala local (seu d’entitats) i comarcal (centre d’interpretació del 
territori), que establirà amb l’umbracle una continuïtat urbana i volumètrica (en 
fase 2) i la completa integració (en fase 3).
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ESTRATÈGIA HÍDRICA

L’aigua, determinant en la configuració de la identitat històrica d’Argelaguer, és 
un element clau de la proposta; a un temps vehicle de sostenibilitat, memòria i 
socialització.
Es transforma el soterrani de l’edifici inacabat en un dipòsit d’aigües grises, amb 
capacitat per uns 400.000L, a reutilitzar pel reg de l’àmbit de la Premsa, prèvia 
depuració en una bassa de filtratge biològic de 50.000L. El sistema es podria 
optimitzar amb la implantació d’una xarxa separativa de sanejament urbà (a 
estudiar el seu desenvolupament en fases posteriors).
Es rehabilita el Rec existent, que transcorre en paral·lel al Carrer dels Perers, i 
s’amplia amb un nou sistema de canals a cel obert que transporten aigua de pluja 
i aigua biodepurada pel reg de l’àmbit de la Premsa.
La nova font es projecta com un espai de reunió veïnal entorn de l’aigua.
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distribució aigües grises

recollida aigües grises

cultius de regadiu
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actualment
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àmbit pacificat:

400.000L
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09
Incorporació del verd al Carrer dels Perers. Parterre lineal (discontinu, segons estudi d’accessos). Plantació d’arbrat d’alineació i sotabosc. Filtre amb els habitatges situats a la façana est 
per tal de dirigir la mirada cap a ponent.

10
Millora de la connexió entre la plaça i l’àmbit de la Premsa. Cruïlla entre la ‘nova centralitat local’ i l’‘eix paisatgístic’ que, resseguint el curs del Torrent del Vinyot, enllaça amb l’antic camí Ral 
i altres itineraris a través del territori.

11
Transformació de l’Àmbit de la Premsa en un espai públic sostenible, productiu, amb un marcat caràcter lúdic i pedagògic. Horts de fruits del bosc i plantació de fruiters. Foment de l’agricultura 
biològica i estratègia de conservació de varietats tradicionals. Àmbit d’ús i gestió veïnal subjecte a noves modificacions amb el pas del temps.

12
Bassa de biodepuració d’aigües grises per a la seva reutilització pel reg de l’àmbit de la Premsa. Volum aproximat 50.000L.

13
Rehabilitació i posta en servei del Rec existent, que transcorre en paral·lel al Carrer dels Perers.

14
Sistema de canals a cel obert que transporten aigua de pluja i aigua biodepurada pel reg de l’àmbit de la Premsa. Ampliació del Rec existent.

15
Àrea infantil autoconstruïda amb materials locals, reciclats i saludables.

16
‘Zones d’estada’ a l’àmbit de la Premsa. Bancs de pedra natural de cantera local.
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01  
Pacificació de la Plaça Generalitat i carrers adjacents. Plataforma única. Restricció del pas de vehicles i eliminació de l’aparcament. 
Paviment resolt amb pedra calcària local i pedra volcànica de la Garrotxa. Vincle amb la materialitat dominant a Argelaguer i a la 
comarca, respectivament.

02
Enderroc parcial de l’edifici inacabat. Eliminació completa sobre rasant: eixamplar la plaça, redefinir els seus límits, potenciar les 
visuals sobre el paisatge. Conservació del soterrani per a la seva transformació en un dipòsit d’aigües grises (400.000L) a reutilitzar 
pel reg (i altres usos, a estudiar).

03
Umbracle. Estructura lleugera, cobertura vegetal. Límit nord de la plaça. Màxima permeabilitat. Volum a dues aigües amb ressonàncies d’arquitectura local. 
Continuïtat urbana i volumètrica (fase 2) i completa integració (fase 3) amb el nou equipament.

04
Ampliació de la plaça a ponent en una segona fase del projecte. Construcció d’un equipament d’escala local (seu d’entitats) i territorial (centre d’interpretació, 
punt d’inici i final d’itineraris paisatgístics). Continuïtat urbana i volumètrica (fase 2) i completa integració (fase 3) amb l’umbracle. Màxima exigència i 
exemplaritat a nivell de sostenibilitat mediambiental.

05
Plaça formada per un gran espai diàfan al centre (àmbit polivalent, grans esdeveniments) i espais de socialització d’una dimensió més acotada en el perímetre. 

06
Font integrada en bloc de pedra de cantera local (3x3m). Punt de trobada veïnal entorn de l’aigua.

07
Blocs de pedra de cantera local (1.5x1.5m) a mode de bancs. Zona d’estar a l’ombra d’un conjunt de plàtans.

08
Banc corregut amb respatller-jardinera. Construcció del límit oest de la plaça.

05

05

fase 1

umbracle 140m2

fase 2

equipament 70+70m2
umbracle 140m2

fase 3

equipament 210+210m2



RENATURALITZACIÓ

S’intensifica la presència de la vegetació i les superfícies drenants a l’espai públic, caracteritzant 
els diferents àmbits que conformen l’àrea d’intervenció a través del verd.

La plaça es concep com un espai diàfan amb la presència ocasional del verd: una pèrgola amb 
‘coberta vegetal’ i ‘zones d’estar’ a l’ombra d’un conjunt de plàtans.

El Carrer dels Perers -projectat com una extensió de la plaça- incorpora un parterre lineal 
-discontinu, segons estudi d’accessos- amb plantació d’arbrat d’alineació -perers bords-, 
argelagues i gramínies locals, definint un filtre amb els habitatges situats a la façana est per tal de 
dirigir la mirada cap a ponent.

A l’àmbit de la Premsa el verd és dominant. L’espai públic es projecta com un entorn sostenible, 
productiu, amb un marcat caràcter lúdic i pedagògic. Es fomenta l’agricultura biològica com a 
estratègia de preservació de varietats tradicionals. Es reforça l’arbrat existent de gran port amb 
arbrat fruiter de port menor, incloent una plantació intensiva de perers. Es defineix una zona d’horts 
de fruits del bosc. Es projecta una bassa de biodepuració d’aigües grises amb plantació de lliri groc.
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Plàtan
Platanus x hispanica

Perer bord
Pyrus calleryana

Freixe
Fraxinus excelsior

Lledoner
Celtis australis

Moixera de guilla
Sorbus aucuparia

Avellaner
Corylus avellana

Saüc
Sambucus nigra

Figuera
Ficus carica

01  ARBRAT

02  ENFILADISSES I VIVACES

Rudbeckia hirta

Lliri groc
Iris pseudacorus

Falguera

Vinya verge
Parthenocissus 
quinquefolia

Glicinia blanca
Wisteria sinensis

Romaní rastrer
Rosmarinus officinalis 
prostratus

Prat, gramínies locals 
i argelagues
Genista scorpius

03  HORTA

Perers, varietats 
antigues

Fruits del bosc: 
gerds,maduixetes, 
mores, nabius i 
groselles

arbre existent
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