
REMINISCÈNCIES
CONCURS D’IDEES
“LA PLAÇA QUE VULL. ARGELAGUER”

CONTINUÏTAT DE LA TRAMA URBANA

Reconeixement: El fet de que els creixements urbans d’Argelaguer dels últims segles 
hagin estat en direcció est-oest (en relació a l’eix de la crta. d’Olot i el c. Major), provoca 
un debilitament de la relació entre el nucli Medieval i la resta de municipi.

Estratègia: Enfortir l’eix nord-sud, fent prevaldre aquesta direcció enfront l’est-oest, fent 
del carrer dels Perers una avinguda arbrada i habilitant el Torrent del Vinyot, fent-lo 
accessible com a itinerari saludable, connectant des de la muralla fins a la Plaça de la 
Generalitat.

ORDENACIÓ DE L’ESTRUCTURA URBANA

Reconeixement: Organització de la trama urbana, tant en el nucli medieval com 
en els posteriors creixements, mitjançant espais públics de gra petit (places), 
que donen riquesa espaial al municipi i serveixen de punt de referència i trobada 
per als veïns. 

Estratègia: Relligar els dos nuclis fent servir el sistema comú, creant placetes que 
complementin la Plaça de la Generalitat, mantenint i intensificant la petita escala 
de poble.

MOBILITAT URBANA

Reconeixement:  Els carrers del municipi d’Argelaguer són estrets i sovint d’un sol sentit 
de circulació. 

Estratègia: Potenciar les vies perifèriques, reservant els carrers del centre urbà (nucli 
Medieval, però també posteriors creixements) per al pas de vianants i rodat restringit 
a veïns i serveis. Aparcar en bosses d’aparcament i carrers a la perifèria del municipi.
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REORDENACIÓ URBANA DE LA PLAÇA DE LA GENERALITAT
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El campanar de l’església de Santa 
Maria és un element referencial que es 
veu des de diferents punts del poble i 
permet relacionar visualment la plaça 

amb el nucli Medieval.
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Una porxada que evoca la que hi havia 
antigament a la plaça de Santa Anna 

permet tenir un espai de relació social 
arrecerat de les inclemències del 

temps.

Una zona amb jocs d’aigua, 
vincula la memòria a l’antiga 

font i lliga la plaça amb el 
patrimoni del municipi.

COMPLETAR L’EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ
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L’edifici en construcció ajuda a configurar els límits de la plaça. Sense 
aquest, la plaça quedaria sense façana a oest, deixant a la vista la 
mitgera de l’edifici del carrer Acàcies i els jardins/horts privats. Per 
tant, es considera que l’edifici actual està situat en una bona ubicació 
en relació a la plaça i que la seva presència és necessària per tal de 
caracteritzar aquest espai. 

Aprofitant que l’edifici ja té l’estructura executada, amb una alçada de 
planta baixa i planta pis adequada a l’escala de la plaça i el municipi, 
es proposa completar-lo. A part de generar-li una façana, una de les 
principals actuacions és ampliar la seva coberta en sentit sud amb una 
porxada, dotant a la plaça d’un espai aixoplugat que la complementa. 
Alhora, l’elevació de la cota de la plaça fa que els transformadors 
existents quedin sota de l’espai porxat, amb ventilació i accés de 
manteniment des de la cota baixa (accés al pont del torrent).

Es proposen algunes possibilitats d’usos:
— Planta baixa: locals per entitats, banys públics, magatzems lligats a 
l’espai porxat (auditori a l’aire lliure), ateneu popular-bar, etc.
— Planta primera: 2 habitatges de lloguer social, locals per entitats, etc.
— Planta soterrani: Espai d’instal·lacions lligat a la central d’energia 
fotovoltaica de la coberta, magatzems municipals, etc.

VISTA DE LA NOVA URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA GENERALITAT AMB LA ZONA PORXADA I L’EDIFICI COMPLETAT AL FONS
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Creació d’una nova placeta.

- desenvolupada en el punt         dels panells -

Completar l’edifici en 

construcció.

- desenvolupat en el punt         

dels panells -

Reminiscències 
del pou i l’antiga font 

de Can Quei.

Una franja de vegetació al 
límit est de la plaça crea una 
zona agradable de bancs a 
l’ombra.

Canvis subtils en el paviment  
recuperen els traçats dels 

antics elements originaris de 
la plaça com el rec o el pou.

ENDERROCAR L’EDIFICI EN 
CONSTRUCCIÓ

Resultat: 

· Plaça de grans dimensions sense els 
límits ben definits

· Fora d’escala respecte al teixit urbà del 
municipi

· Mitgera oest a la vista deixant la plaça 
sense una façana representativa

Resultat: 

· Falta de definició dels límits de la plaça

Resultat: 

· Plaça ordenada amb un perímetre ben definit

· Creació de diferents àmbits i màxima 
polivalència

· Plaça en proporció amb la mida del municipi

PRESERVAR LA VOLUMETRIA DE 
L’EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ

COMPLETAR L’EDIFICI EN 
CONSTRUCCIÓ AMB UN ESPAI PORXAT
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HIPÒTESI 1 HIPÒTESI 2 PROPOSTA
Previsió

La Plaça de la Generalitat està dotada de gran potencial. El seu límit amb el Torrent del Vinyot que no 
permet que les edificacions la tanquin, li dona aquest caràcter obert i permet la seva relació amb el 
nucli històric que es desenvolupa a l’altre costat de l’espai verd de la Premsa. L’actuació pretén redefinir 
i reforçar els límits de la plaça per tal de transformar-la en el principal espai polivalent a l’aire lliure del 
poble. Per fer-ho es segueixen les següents estratègies:

— Definir un perímetre regular únicament obert a sud (mirant cap a l’església) que  generi una plaça 
acollidora i en relació amb el nucli Medieval. Per fer-ho es completa l’edifici en construcció i es crea una 
placeta al carrer Acàcies que conforma el límit nord en continuïtat amb la casa restaurada de Can Nita.

— Anivellar el pendent de la plaça actual per donar continuïtat al paviment interior de l’edifici en 
construcció (actualment un graó més alt que la plaça). Aquest nou pla, un xic elevat, permet gaudir de 
millors vistes sobre el paisatge de sud.

— Situar zones d’estar i porxades al perímetre, deixant el centre lliure per disposar de més polivalència 
d’usos.

— Posar en valor els elements patrimonials de la memòria col·lectiva d’Argelaguer per evitar el seu oblit, 
com poden ser l’antic traçat del rec o el pou de can Quei.
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REURBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA DE SANT DAMAS

CREACIÓ D’UNA 
NOVA PLACETA

EL CASAL

CAPELLA DE 
STA ANNA

ESGLÉSIA DE 
STA MARIA

REORDENACIÓ DE LA 
PLAÇA DE LA GENERALITAT

COMPLETAR L’EDIFICI 
EN CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCCIÓ D’UN MIRADOR 
SOBRE EL TORRENT DEL VINYOT

ZONA VERDA DE 
LA PREMSA

JARDINS DEL 
CASTELL

CASAFORTA DELS 
MONTPALAU

PLANTA DEL CONJUNT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

SECCIÓ URBANA 
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TORRENT DEL VINYOT

PASSEIG VORA MURALLA

0 10 50m

Església de Sta Maria Casaforta dels Montpalau i Jardins del Castell Torrent del Vinyot i zona verda de la premsa Plaça de la Generalitat Nova placeta Carrer Major
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SOLUCIONS CONSTRUCTIVES I 
MATERIALS

Els materials emprats per a l’execució de 
les obres d’urbanització i remodelació de la 
Plaça de la Generalitat i el seu entorn donen 
continuïtat a les actuacions que es van fer 
recentment en la zona del nucli històric. Es 
busca potenciar les solucions tradicionals 
i els materials del lloc. S’utilitzen les 
mateixes textures i materials com ara el 
formigó desactivat amb àrid de basalt, la 
pedra natural o l’acer corten, cercant un 
equilibri entre els espais pavimentats i els 
espais verds o drenants.

CRITERIS AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS

La proposta planteja la necessitat 
de relligar el nucli medieval amb els 
creixements posteriors mitjançant l’espai 
públic. Tenint en compte que la zona en 
estudi gaudeix d’una privilegiada situació, 
ubicada al centre del poble però amb unes 
impressionants vistes sobre la vall del 
Fluvià i la serra de Fontanals, s’ha plantejat 
com un gran espai de relació visual entre 
els dos nuclis del poble, però també amb 
el paisatge més llunyà, fent del carrer dels 
Perers un agradable balcó i de la Plaça de 
la Generalitat un gran mirador sobre els 
paisatges local i comarcal.

La idea de generar un paisatge híbrid 
entre urbà i natural és possible gràcies a 
l’equilibri entre paviments durs i drenants 
i a la incorporació de vegetació autòctona, 
clau per a un mínim manteniment i una 
màxima integració al lloc. 
 
L’organització dels espais de manera 
que es generin zones assolellades, 
ombrívoles o aixoplugades permet regular 
climàticament els diferents ambients, fent 
més confortable l’estada. La integració 
de sistemes com la generació d’energia 
fotovoltaica a la coberta, fent-la servir de 
brie-soleil afavoreixen aquest equilibri 
climàtic i sostenible. 

 VALORITZACIÓ I RECUPERACIÓ DEL 
PATRIMONI

Argelaguer és un municipi envoltat de 
rieres i torrents. L’aigua és un dels seus 
elements identitaris, tant a nivell econòmic 
com social, esportiu i lúdic. Antigament, 
un canal de rec que duia l’aigua des del 
Torrent d’Orriols fins a la Plaça del Castell, 
travessava tot el nucli urbà i proveïa 
d’aigua potable al municipi. Alhora hi 
havia diverses fonts, importants espais de 
relació on s’hi feia molta vida al voltant. A 
poc a poc, tots aquests elements han anat 
desapareixent i únicament alguns vestigis 
del rec i el Torrent del Vinyot, que travessa 
el poble pel bell mig, mantenen la seva 
presència com a elements singulars.
L’actuació pretén recuperar la memòria 
d’aquests elements patrimonials en risc de 
ser oblidats i posar-los en valor integrats 
dins la urbanització de la plaça i els seus 
entorns. Així doncs, la creació de fonts, el 
traçat perdut de l’antic rec i el pou de Can 
Quei o la neteja i habilitació dels murs de 
pedra de la muralla i el Torrent del Vinyot, 
són actuacions dirigides a preservar la 
memòria col·lectiva d’Argelaguer.

EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PER FASES

Donada la gran superfície que avarca aquest àmbit d’actuació i tenint en compte la població 
afectada i la dimensió municipal es proposen un seguit de fases pautades de desenvolupament 
de la proposta que permeten adaptar-se al pressupost municipal assignat en cada moment. 

CREACIÓ D’UNA NOVA PLACETA
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Una placeta, situada allà on antigament hi havia un edifici al carrer Acàcies, permet 
recrear l’antic perímetre de la Plaça de la Generalitat. Aquesta placeta es construeix amb 
elements urbans com són bancs i jardineres, que donen continuïtat a la façana de la casa 
reformada de Can Nita, tot generant una agradable zona de tertúlia amb parts al sol, 
parts a l’ombra i paviment drenant.

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE SANT DAMAS
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Recuperació, mitjançant un subtil 
canvi en el paviment, del traçat de 
l’antic canal de rec que circulava 

pel nucli urbà.

Un altre dels petits espais que donen caràcter al poble d’Argelaguer és la plaça de St. 
Damas, un eixamplament del carrer Major que dona accés a la Plaça de la Generalitat. 
Es posa en valor aquest espai canviant el paviment i situant-hi una font que recorda que 
per allà passava l’antic rec que proveïa d’aigua potable al municipi. El traçat del rec es 
replica al llarg del carrer Acàcies fins a la Plaça de la Generalitat i el Torrent del Vinyot, 
fent romandre la memòria col·lectiva d’aquest indret.

CONSTRUCCIÓ D’UN MIRADOR SOBRE EL TORRENT DEL VINYOT
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A la intersecció entre el carrer de l’Om i el carrer dels Perers es reconeix un altre petit 
espai estratègic per al poble. Aquest ha de ser un espai que reforci l’eix nord-sud (nucli 
Medieval – creixements posteriors) alhora que doni un final amb continuïtat visual al 
carrer de l’Om. Per fer-ho es proposa crear una placeta amb un balcó sobre el Torrent del 
Vinyot, just al pas del rec. La geometria d’aquest balcó evoca als antics abeuradors que 
hi havia disposats al llarg del rec.

VISTA DEL MIRADOR SOBRE EL TORRENT DEL VINYOT I L’EIX DE CONNEXIÓ CASC ANTIC - CREIXEMENTS POSTERIORS

Restauració de l’antiga muralla i creació d’un 
itinerari entorn al Torrent del Vinyot.
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NOVA PLACETA AMB VISTES SOBRE L’ESPAI VERD DE LA PREMSA I EL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA AL FONS

Carrer Acàcies.

Can Nita.

Paviment drenant.

Edifici completat 
generant una 

façana a la plaça.

Font pública.

Carrer Major.

Accés al Torrent 
del Vinyot.

Carrer Acàcies.

LLAMBORDES BASÀLTIQUES 
AMB JUNTA DRENANT

Pavimentació de la nova placeta

FORMIGÓ DESACTIVAT 
AMB ÀRID DE BASALT

Pavimentació dels carrers i zones de 
circulació entorn a la Plaça de la Generalitat

LLOSES DE PEDRA

Pavimentació de la Plaça de la Generalitat

ACER CORTEN

Utilitzat en mobiliari urbà, baranes, juntes 
entre diferents paviments, etc.

FASE 1.  

Aquesta fase consisteix en la reordenació i 
urbanització de la Plaça de la Generalitat i el seu 
entorn més proper (places i carrers adjacents), 
així com l’execució de la façana i coberta de 
l’edifici existent (inclosa la porxada).

FASE 2.  

Aquesta fase consisteix en la pavimentació i 
arbrat del carrer dels Perers, la creació del balcó 
sobre el torrent i l’habilitació del Torrent del 
Vinyot com a itinerari saludable. 

FASE 3.  

Consisteix en l’habilitació de l’edifici. 
Aquesta fase es pot subdividir en tres subfases: 

— Habilitació de la planta baixa
— Habilitació de la planta primera
— Creació de la planta fotovoltaica

 (planta coberta i soterrani)


