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Aquesta conversació explica la evolució del
projecte de l’aparcament, des del seu origen fins
a la seva formalització i com els feedbacks externs
han afectat a les nostres decisions de disseny.

calendari

EVOLUCIÓ.
18 OCT - 31 GEN

TRAMITACIÓ.
31 GEN - 11 ABR

DEFINICIÓ.
8 MAI - 25 MAI

EXECUCIÓ.
A PARTIR DE SETEMBRE

Els comentaris que apareixen
a la següent conversació no són
transcripcions exactes, sinó una
aproximació a la idea que
representen.

evolució

18 OCT

S’ha creat el grup
“Aparcament en la Plaça
19 d’abril”

S’afegeixen a la
conversació anterior:
Miguel A. Hernàndez,
Maria del Mar Esteve
Yeray Sarmiento,
Jordi Claramunt,
El Cau,
Residència geriàtrica,
El gallego,
Maribel,
Josep
i 55 persones més

Em referiré al nostre grup de treball
amb el nom de YMM

ESTAT ACTUAL

1. Mobiliari urbà al mig de la plaça

2. Convivència entre cotxes i mòduls de skate.

3. Vista cap a la xemeneia, forta pendent.

4. Vista cap a la part inferior de la plaça.
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A. ESCOLA DE MÚSICA
B. EL CAU
C. RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Planta estat actual de l’àmbit d’actuació. e/1000

5. Vista cap a la muralla. Pàrking durant el dia.

6. Detall del parterre. Descuidat.

7. Escultures exposades al parterre.

8. Vista de l’actual banc al mig de l’aparcament.

18 OCT

YMM

YMM

El primer pas és la reorganització de tot
el mobiliari urbà existent a la plaça, tant part
inferior com superior.

Actualment hi ha un total de 64 places
d’aparcament, sense definir i de manera
desorganitzada.

Els containers, ara al mig de la plaça, van
a una cantonada i els bancs miren cap al riu i
defineixen la plaça superior.

Durant el dia la plaça es buida, ja que la majoria de població treballa fora de Sallent.

Els mòduls d’skatepark desapareixen, per
ser traslladats a una altra localització on no
interrompin altres activitats.

Mobiliari desplaçat

Mobiliari el·liminat

P1. Planta proposta. Part superior plaça 19 d’abril. e/10000

18 OCT

YMM

Per tal d’aconseguir buidar la part superior
de la plaça 19 d’abril fem una proposta optimitzada d’aparcament, ocupant tot l’espai
possible i ocupant el parterre posterior.

Aconseguim d’aquesta manera places 46
places fixes i fins a 86 places si ocupem el
front fluvial.

Proposem que només s’autoritzi a aparcar
al front fluvial en hores noctures, que és
l’horari més crític, permetent passejar durant
el dia.

Proposta

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

25 OCT

YMM

Ja que durant el dia l’aparcament es troba
buit sembla interessant mantenir el parterre i
dotar de verd la zona.

YMM

Es marquen també estalviant el màxim de
pintura i pintat únicament peces dellamborda senceres.

Existeixen unes rigoles actuals cada 4m
sense cap ús concret.

Marcar les places d’aparcament seguint
aquesta geometria aporta coherència espaial
al projecte.

Proposta

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

29 NOV

S’accepta la nostra àrea i s’augmenta el
pressupost públic del projecte a 750.000€

N. SALVADÓ

Investigueu altres maneres de marcar
places d’aparcament apart de la pintura.
YMM

Podriem extreure la rigola i les llambordes per unes franjes verdes que drenessin i
servissin per plantar vegetació i donar ombra
a l’estiu als cotxes.

D1. Detall franja rigola e.1/20

[Exclusivamente para uso académico]

D1

Proposta

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

29 NOV

Fotomontatge de la proposta de franjes verdes.

3 DIC

R. TUDÓ

J. CLARAMUNT

El paviment és composat per llambordes o
rigoles de 8cm de profunditat recolzades directament en terreny compactat.

Les llambordes dels laterals s’han de
confinar d’alguna manera, sinó tombaran.
YMM

Llavors podem substituir aquesta rigola
per una altra peça que serveixi per plantar i
alhora confini els laterals.

YMM

El no recolzar sobre una base de ciment,
facilitarà l’arrelament de la plantació.

El gero ens permet plantar als seus forats
i confinar les llambordes, a més el seu color
contrastarà amb l’entorn.

D2

Proposta

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

6 DIC

YMM

El gero ens permet generar mobiliari
urbà dins les pròpies franjes, així quan no hi
hagin cotxes podrà ser utilitzat com un espai
d’estada.

També deixem parts amb gero de cantell
sense plantar per poder creuar entre carrils.

Podem prescindir de la pintura i marcar les
places aprofitant-nos d’això.
D2. Detall franja rigola e.1/20

[Exclusivamente para uso académico]

D2

Proposta

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

13 DIC

JOSEP

Fa uns anys s’hi celebraven les Enramades
de Sallent al parterre, quan encara no estava
tan ocupada de cotxes.
YMM

Creiem necessari millorar aquesta situació i
que el parterre formi part del projecte.

Seguim la mateixa estratègia que amb la
rigola, extraiem les peces de vorada que separen l’aparcament del parterre i creem una
pendent continua que unifica l’espai.

Per a confinar les llambordes existents,
s’hi col·loca una pletina d’acer abans
de posar els blocs.

C

[Exclusivamente para uso académico]

Proposta

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

24 GEN

YMM

Observem que durant el dia, entre
setmana, es mantenen uns 25 cotxes
aparcats, mentre que durant el cap de
setmana es mantenen gairebé uns 60.

YMM

Les zones d’estada que es plantejen al parterre són suficients i no depenen de la quantitat
de cotxes aparcats per a utilitzar-les.

R. TUDÓ

Valoreu si cal mantenir els bancs en les
franjes de rigola, ja que quan hi ha cotxes
aparcats no es poden utilitzar.

A més a més, un banc de 30cm d’amplada
no es gaire còmode.

Proposta

Eliminem així els bancs de les franjes.

Deixem, però, torretes de 3 geros d’alçada
(uns 30cm) cada 2,40m per a marcar les
places.

Planta proposta. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

24 GEN

Fotomontatge de la proposta de geros.

tramitació

31 GEN

Es presenta el projecte
executiu a l’Ajuntament de
Sallent.

Les propostes segueixen
evolucionant a la espera
d’una resposta, especialment
aquella part vinculada a la
materialitat i execució.

S’afegeixen a la
conversació:
La Coma,
Casa Dominguez,
Ceràmica Farreny,
Àrids Solestany,
Cerfasa,
Prefabricats Lleida,
i Viver Tres Turons

8 FEB

VÍVER TRES TURONS

No veig possible l’arrelament efectiu d’una
planta en un forat de menys de 3cm, la peça
ceràmica que utilitzeu hauria de ser d’almenys
aquesta dimensió.

N. SALVADÓ

El gero per a exteriors pot ser crític.

GERO 10*R
Dimensions: 275x125x93mm
Casa: La Coma
Preu: 0,16 €/u + IVA en palets de 240uts.
Les raons per les quals ens acabem decantant
per aquesta peça són:
1. El forat del gero és de 3cm i, per tant, poden arrelar les plantes.
2. Té una resisténcia i acabat millor que la
resta.
3. Té 3 cantons llisos i un ratllat, per tant es
poden combinar per a aconseguir l’acabat
desitjat, ja que als bancs són vistos de cantell.

Selecció de geros que es van plantejar durant el procès de disseny.

20 FEB

VÍVER TRES TURONS

Degut a les dimensions del forat hem de
plantar amb llavors directament, així la planta
arrela adaptant-se a l’espai.

El problema és, doncs, que els primers
mesos s’ha d’assegurar que la planta no és
trepitjada.

J. CLARAMUNT

La brigada pot col·locar unes valles durant
els mesos que calguin.

Exclusivamente para uso académico]

YMM

Aquestes impedirien utilitzar l’aparcament
correctament, és contraproduent.

Inclourem en el projecte unes barres
d’acer que es clavin en els forats dels geros,
unides amb corda, el temps que calgui.

Així no interromp l’ús de l’aparcament i no
afecta al projecte, ni durant el creixement ni
un cop extretes dels geros.

Fragment de planta per mostrar la barana. e1/50

Secció frontal a l’aparcament per mostrar l’efecte de la barana. e1/50

8 MAR

VÍVER TRES TURONS

VÍVER TRES TURONS

El preu del sistema complet (inclòs el gero)
seria 4.26€/u + IVA.

Recomano que pel gero utilitzeu vegetació
autòctona, així el manteniment serà
mínim.
YMMarq

Ens interessen plantes arbutstives i d’uns
60cm d’alçada, pels tons que tenen escollim:

El Víver plantaria les llavors dins del gero, conseguint
que la vegetació s’adapti al forat i arreli en l’espai del que
disposa. Un cop crescuga la planta, i mentres la obra es
desenvolupa, es transportaria el sistema en safates que es
podrien col·locar al moment.

Stepa Tenuíssima

Lavandula
VÍVER TRES TURONS

Amb un reg per setmana cada 6 mesos és
suficient.

Procès constructiu de la substitució de les peces de rigola pel sistema “tepe” amb gero.

23 MAR
YMMarq
J. CLARAMUNT

Ens interessa, tenim por de que la verbena
pugui trencar el forat del gero.

L’estudi 08014 està portant un projecte de
rehabilitació del camí de Cabrianes, que desemboca a la plaça 19 d’abril.

A. GUARDIET

Pel camí de Cabrianes estem utilitzant dues
plantes autòctones, el sanguiñol i la verbena.

La verbena és molt semblant a la lavandula
però creix d’una manera més expansiva, no en
un tronc central com la lavandula.

Finalment utilitzarem verbena i no lavandula.

11 ABR

YMMarq

Per qüestions d’accessibilitat pensem que
les torretes de 30cm d’alçada poden resultar
perilloses i provocar caigudes.

A més, entorpeixen l’espai en cas de que,
en un moment donat, es vulgui utilitzar
l’aparcament per allotjar una altra activitat.

Considerem les baranes no temporals, així
no només protegeixen les plantes sinó que
marcaran les places d’aparcament.

Planta proposta final amb gero. Part inferior plaça 19 d’abril. e/750

definició

8 MAI

L’Ajuntament de Sallent
accepta el projecte de
l’Aparcament de la Plaça 19
d’abril.

Es posa en dubte, però, la
utilització del GERO per a
resoldre el projecte.

25 MAI

J. CLARAMUNT

YMMarq

La ceràmica no suportarà les gelades.

Utilitzarem bloc de formigó donada la
seva resistència.

Les peces de l’aparcament han de suportar
les fortes gelades de l’hivern a Sallent sense
trencar.

Penseu en una altra solució constructiva.

A

B

Planta proposta. Part superior plaça 19 d’abril. e/10000
[Exclusivamente para uso académico]

Proposta .Secció A. e/10000

25 MAI
Morter colorit
Morter

YMMarq

Les dimensions de la plaça són de
2,40m x 5,20m i un carril intermig de 5,40m

Barra d’acer

Bloc plantat

En algunes places, la vegetació també
és diferent en cada amplada de plaça,
ajudant a la seva definició.
Es substitueixen dues peces de
rigola per mig bloc de formigó.

Terra vegetal

El contrast de color defineix
la plaça.
Planta detall de la franja verda. e.1/10.

Barana d’acer corrugat + corda

65cm

Proposta. Planta B. Plaça d’aparcament. e.1/75
5,20m

Terra vegetal

Morter

Proposta. Secció B. Plaça d’aparcament. e.1/75

Secció del bloc de formigó plantat. e.1/10.

25 MAI

YMMarq

Per aconseguir a una alçada cómode de
banc i assegurar la seva planitud, rematem el
banc amb una llosa prefabricada de 5cm.

YMMarq

Resulta complicat formigonar al parterre
unes sabates pels bancs, voldriem resoldre-ho tot amb prefabricat.

45cm

El propi bloc de formigó emplenat de
formigó podria ser suficientment rígid per a
funcionar com a sabata.
R. TUDÓ

D’aquesta manera el banc es comporta
com una viga, treballant a flexió en els seus
dos punts extrems de recolzament.
C

Proposta. Secció C. e. 1/50

Heu de considerar, doncs, un armat per
que aquest no col·lapsi.

[Exclusivamente para uso académico]
D

Armadures tipus Murfors.

Barres d’acer corrugat
de 10mm

Diagrama d’armat del banc del parterre.

Proposta. Planta detall d’una área de descans del parterre. e. 1/50

25 MAI

J. CLARAMUNT

120 uts. Mig bloc cara vista (15x20x20)

Intenteu que les peces que utilitzeu siguin
a la empresa Prefabricats Lleida, així afavorim
el comerç local.

101 uts. Placa hidròfuga (5x20x40)
YMMarq

Finalment utilitzarem bloc de formigó gris:

PREFABRICATS LLEIDA

D’acord, reservem aquestes quantitats.

905 uts. Bloc cara vista (20x20x40)

496 uts. Bloc cara vista (15x20x40)

Bloc de cara vista (20x20x40)

Bloc de cara vista (15x20x40)

Mig bloc de cara vista (15x20x20)

Placa hidròfuga (5x20x40)

25 MAI

VÍVER TRES TURONS

Degut a les dimensions del forat del bloc
ja no cal treballar amb el sistema “tepe” i podem replantar els esquejos ja crescuts
directament al final de la obra.
YMMarq

La estratègia vegetal no canvia.

Afegim unes plantes trepadores al final de
les franjes per a emfatitzar la muralla de la
plaça i portar la verticalitat a l’espai.

Stepa Tenuíssima

Verbena

Clematis vitalba

Hidrosiembra

Planta proposta vegetal. e/750

25 MAI

VÍVER TRES TURONS

La muralla és un element catalogat i, per
tant, no podeu tocar-la.
YMMarq

Seguint la idea de les baranes, creem una
més alta per a sostenir la planta trepadora.

Aquesta però ha de ser molt lleugera per
a que no tombi la estructura.
VÍVER TRES TURONS

La clematis vitalba és una planta de la zona,
molt resistent i lleugera.

N. COSTALES

Recomano que els extrems clavats de les barres corrugades els tracteu per a evitar la oxidació en contacte amb la humitat del terra.

Detall estructura de la planta trepadora. e/1/10

[Exclusivamente para uso académico]

execució

25 MAI

TREBALLS PREVIS
194,05 €
DEMOLICIONS
1.825,03 €
MOVIMENTS DE TERRES
50,60 €
CONSTRUCCIÓ
6.814,57 €
SENYALITZACIÓ
127,04 €
JARDINERIA I REG
2.116,84 €
ELEMENTS URBANITZACIÓ
286,80 €
GESTIÓ DE RESIDUS
368,43 €
SEGURETAT I SALUT
1.178,33 €
IMPREVISTOS
1.178,33 €

14.140,06 €

25 MAI

YMMarq

J. CLARAMUNT

Preveiem que la obra durarà unes 7
setmanes:

La data d’inici prevista pel projecte de
l’aparcament és el 21 d’abril.

Finalment esperarem a que es realitzin les
obres del pont vell, ja que la logística sense
aquest punt d’entrada és dificultós.

Esperarem passades les festes majors, l’11
de setembre. Ja que toqueu la principal bossa de cotxes, trobem necessari que el vostre
projecte s’executi l’últim, a finals d’octubre.

CALENDARI D’EXECUCIÓ
SETMANA 1

01 TREBALLS PREVIS
Neteja
Senyalització i organització de la obra
02 ENDERROC
Desplaçament de mobiliari urbà
Enderroc
03 MOVIMENT DE TERRES
Extracció de terres
Compactació del terreny i subbases
04 ESTRUCTURA
Mobiliari urbà i contencions de terres
05 PAVIMENTACIÓ I ACABATS
Pavimentació
06 INSTAL·LACIONS
Enllumenat públic
07 JARDINERIA
Plantació esqueixos
Hidrosiembra
08 MEDIS AUXILIARS
Aplec de material nou i reciclat i eines
Terres i runa
10 GESTIÓ DE RESIDUS

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

SETMANA 6

SETMANA 7

25 MAI

Fotografia de l’estat actual

Fotomontatge de l’aparcament

CONVERSACIONS
aparcament

Abandonen la conversació
+55 persones, romanen:
Miguel Àngel Hernàndez,
Maria del Mar Esteve
Yeray Sarmiento,
Jordi Claramunt,
Ajuntament de Sallent,
Prefabricats Lleida.

Gràcies a tothom que a fet
aquest any possible.

fi de la segona conversació
Per a més informació consultar els annexos a
aquesta publicació, a on s’inclouen la documentació gràfica, la memòria descriptiva i els pressupostos de l’Aparcament (Portes al riu).
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