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Aquesta conversació explica la evolució del
projecte del parc esportiu urbà (PEU) des del seu origen
fins a la seva cancelació i com els feedbacks externs
han afectat a les nostres decisions de disseny.

calendari

ESTAT ACTUAL.

EVOLUCIÓ.
23 NOV - 31 GEN

TRAMITACIÓ.
31 GEN - 8 MAI

CANCELACIÓ.
8 MAI - 12 JUN

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

ESTAT ACTUAL

YMMarq

YMMarq

El major eix transversal de Sallent cap a
la llera desemboca a la part superior de la
plaça 19 d’abril.

Els principals usuaris de la plaça, a part dels
propis habitants del poble de Sallent, són els
patinadors, el nens del Cau, l’escola de música
i els avis de la residència geriàtrica.

La presència del riu Llobregat queda en un
segon pla, darrere de tota mena d’obstacles
visuals i físics.

A

1.

2.

B

4.

3.

A. ESCOLA DE MÚSICA
B. EL CAU
C. RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Límit inundabilitat a 50 anys

1. Aparcament com a barrera visual

Límit inundabilitat a 100 anys

2. Mobiliari urbà desorganitzat i al mig de la plaça

Planta de la part superior de la plaça 19 d’abril. e/1000

3. Incompatibilitat d’activitats

4. Aparcament buit durant el dia

PORTES AL RIU

Aquest projecte es pot entendre com una
possible segona fase del projecte desenvolupat a Les Portes al Riu, en el qual es duïa a
terme l’aparcament i l’entrada al parc fluvial.

Per tant, considerem com a “estat actual”
aquell en el qual l’esmenat projecte ja s’ha
desenvolupat, havent desvehiculitzat la zona i
reordenat el mobiliari urbà.

Nova planta estat actual. Un cop realitzat el projecte de l’aparcament. e.1/10000

18 OCT

YMMarq

Arrel de diferents conversacions amb els
agents més implicats en la plaça, ens adonem
que la situació actual genera més conflicte del
que esperàvem.

- El pàrking està
desorganitzat!
4

- No tenim lloc per
tocar enfora!
- Fan molt
de soroll!

- El terra està sempre
molt brut!

1

VEÏNS

1

SKATERS I
SCOOTERS

3

2

3

4

POBLE

CAU ROQUES
ALBA

ESCOLA DE
MÚSICA “CAL
MOLINER”

2

SOLUCIONS
- Els cotxes ocupen
tot!
2

- Necessitem zones
per diferents nivells!

only]

- Ens ocupen la zona
de skatepark!

1. Paviment continu sense juntes.
2. Zones per diferents usos compatibles.
3. Reorganització del pàrking
4. Mobiliari urbà millor organitzat.

evolució

23 NOV

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

S’ha creat el grup
“Parc Esportiu Urbà Plaça 19 d’abril”

S’afegeixen a la
conversació anterior:
Miguel A. Hernàndez,
Maria del Mar Esteve
Yeray Sarmiento,
Núria Salvadó
Roger Tudó
Marta Serra,
Jordi Claramunt,
Escola de música
Cal Moliner,
El Cau
i 55 persones més

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

23 NOV

YMMarq

Des del primer moment sentim que la
situació dels patinadors és crítica dins del
poble, a tots els hi molesta.

ADRI

El skatepark más cercano esta a 10km, en
Artés o Navarcles.
YMMarq

VEÍ

No tenen un lloc digne per a practicar
l’esport i llavors patinen pel poble,
molestant i malbé el mobiliari urbà.

Ja tenen uns mòduls allà a la plaça, no sé
perqué han d’anar pel poble molestant!

MARTÍ

Aquests móduls de fusta estan fents pols,
tenim poc espai per patinar i som molts nens.

9,6 km

NAVÀS

14 km

NAVARCLES

11,1 km

ARTÉS

20,1 km

MANRESA

Distàncies de Sallent als skateparks més propers.

23 NOV

D. SALDONI

Fa temps que els hi vaig prometre als nens
afegir un mòdul d’skate més.

Fins i tot em venen a buscar a la sortida de
l’Ajuntament per recordar-m’ho.

Un mòdul prefabricat de fusta arriba als
3.000€.

Exclusivamente para uso académico]

EL CAU

Hem intentat utilitzar la plaça varies vegades,
però sempre estan els skaters ocupant-la tota.
YMMarq

El nostre principal objectiu és aconseguir
que la gent del poble vegi les possibilitats
d’aquest espai, ara desvehiculitzat, i no
romani com un buit urbà.

Fem una primera propota ordenant els
mòduls de l’skate, fent que la seva pràctica
sigui compatible amb altres activitats.

Planta proposta mòduls skatepark i landmarks. e. 1/750

26 NOV

YMMarq

Decidim contactar amb l’estudi d’arquitectura que va realitzar l’skatepark de Navarclés,
PMAM, per a que ens aconselli.

P. MARTIN

Aquest tipus de pistes requereixen de
coneixements molt específics per fer-se
correctament.

Recomanu que, a part de parlar amb persones especialitzades en el tema, us mireu referències que siguin exemple de bon disseny.

Aquests han sigut no només exemple de
bon disseny sinó que també han servit de
motor social en un àrea residual.

Skatepark a Navarcles. PMAM+SKATE Architects. 2016. Fotografia de José Hevia.

Skatepark a Les Corts. SCOB. 2014. Fotografia d’Adrà Goula.

29 NOV

P. MARTIN

YMMarq

Costa molt convèncer aun Ajuntament de
fer la inversió que un skatepark suposa, és un
esport molt incomprès i s’entèn.

És per això que potser us ajuda justificar
la inversió si aquesta dóna solució a altres
problemes urbanístics.

L’Institut d’Esports de Barcelona es va
inventar el terme “Parc Esportiu Urbà”, que de
cara a la gent que no és skater pot aplanar el
camí cap a més acceptació i rebuda d’aquest
tipus de projecte.

PLAÇA

PLAÇA

SKATEPARK

PEU

SKATEPARK

Diagrama per mostrar la versatilitat del parc
esportiu urbà.:
1. Quan hi han varies activitats, conviuen amb
la pista de patinar.
2. Quan estan sols, tot es converteix en pista.

Els desnivells del front de la plaça, costat
riu, impedeixen qualsevol activitat, però
justament es podria utilitzar aquest pendent
per a generar una zona per patinar.

Així la part plana a on actualment són
els mòduls quedaria lliure per a altres usos,
el·liminant una barrera visual més i millorant
el front fluvial.

1 DES

IZAN

YMMarq

El paviment de rajola la plaça no permet patinar bé, a més està trencat i hi han zones que
entrebanquem.

Exclusivamente para uso académico]

L’acció més important que trobem necessària es millorar el paviment.

Un paviment llis i continu, sense junta, que
a més a més, aminori el soroll i el lliscament
dels patins i skateboards.

Els desnivells existents s’aprofiten per
crear diferents plans d’activitat, separats
mitjançant els propis obstacles.

Planta proposta primer skatepark d’obra. e. 1/750

8 DES

M. SERRA

MARTÍ

Quasi bé tots comencem sent scooters,
llavors passats els anys i amb la pràctica la
majoria es passen a l’skate.

És important que busqueu un grup impulsor
que us ajudi en el procés del vostre disseny.
YMMarq

Ja que el nostre coneixement d’aquest
tema és molt baix decidim contactar amb els
usuaris de l’skatepark de Sallent i agendar
una jornada de participació per a entendre
millor les seves necessitats.

YMMarq

De tots els joves, d’entre 10 i 17 anys,
només 5 són patinadors d’skate.
ADRI

La diferència entre les dues modalitats és el
tipus d’obstacle que busques.

S’afegeixen a la
conversació anterior:
Gerard,
Martí,
Izan,
Roc,
Yaser
Yasin,
Kevin,
Marcos,
Etienne,
Adri,
Paul,
Pol,
David,
David M.,
Denis,
Guillem,
Arnau,
Isaac,
Guillem F.,
Pol C.,
i 5 patinadors més

Els skaters busquem més street, és a dir,
fer trucs més complexes en obstacles que ens
anem trobant al llarg del recorregut.

GERARD

Els scooters ens adaptem més, fem trucs
més senzills però ens agrada poder agafar
més velocitat.

Scooters

Skate

8 DES

M. SERRA

Heu de conèixer el vostre target i tenir
clar què voleu aconseguir d’ells, buscar un
llenguatge comú i ser capaços d’entendre les
seves inquietuds i coneixements.
YMMarq

Els nostres objectius d’aquesta jornada són
extreure unes valoracions per part dels skaters
de les primeres propostes pensades i iniciar
un debat de co-disseny de la zona.

SKATEPARK PLAÇA

Una proposta ben acceptada, a ambdós
grups els hi sembla interessant.

Aquestes tres propostes, que segons nosaltres són les tres diferents maneres que té un
skatepark d’ocupar l’espai, són:

Skatepark lineal, plaça i bowl.

Les propostes les acompanyem amb una
maqueta de la plaça 19 d’abril i diferents
peces d’obstacles d’skatepark, per a que prenguin consciència de les limitacions espaials
d’aquesta zona.

SKATEPARK BOWL

Als skaters els hi sembla poc funcional i que
te’n canses ràpid d’un bowl.

SKATEPARK LINEAL

I també puguin composar les seves propostes.

Sembla interessant per poder agafar velocitat, a ambdós grups els hi sembla interessant.

8 DES

El bowl suposa una gran excavació i inversió per la
poca varietat de trucs que permet.
El skateplaça és una proposta ben rebuda, però
invaeix tot l’espai i evita conviure amb altres activitats.
El skatepark lineal és una bona proposta: permet
guanyar velocitat i un recorregut llarg amb obstacles
puntuals. A més, pot conviure amb altres activitats.

Conclusions de la primera sessió.

Debat entre els patinadors.

Presentació de les propostes.

Fotografia del grup complert de la sessió.

Exclusivamente para uso académico]

20 DES

YMMarq

S’aprofita aquesta linealitat per a solucionar
la zona més crítica de la plaça, el front fluvial.

Trenquem la vorada del límit amb el parterre, netejem els arbustos que bloquejen la
vista, aprofitem la pendent per crear dos nivells
i evitem tocar les instal·lacions existents.

Planta skatepark lineal i plaça. e. 1/750

4 GEN

Objectius de la segona sessió participativa:

Obtenir valoracions per part dels skaters de la proposta
planejada i seguir el co-disseny de la zona, ajustant obstacles i mesures i debatint els 4 punts més crítics:

Convivència de la plaça actual amb el parc esportiu urbà.

Integració paisatgística.

Relació entre el paviment existent i el formigó proposat.

Mantenir les instal·lacions soterrades existents.
Fotografia durant la sessió de debat.

Fotografia durant la presentació de la proposta.

Fotografia final de la sessió.

10 GEN

P. MARTIN

En el disseny de skateparks “menos es más”.

Exclusivamente para uso académico]

YMMarq

La proposta final fa especial énfasis en
mantenir la funcionalitat de plaça en la part
superior, mantenir les escales que baixen a la
llera i fer menys obstacles més versàtils.

Planta proposta skatepark totalment lineal. e. 1/750

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:
IOSkateparks,
Chris Khan,
Pako Berenguer,
BDU,
Skate&GO
i SCOB

21 MAR

P. BERENGUER

YMMarq

Proposem alguns canvis petits com les alçades
de les baranes de grindar.

El banc ha de servir per seure i donar sentit
a la plaça, per tant, que no estigui al mig de la
pista i tingui vistes.

C. KHAN

També us proposem que el banc estigui més al
mig, així es podrien realitzar trucs per ambdues
bandes.

Perfil de l’estat actual

A

Exclusivamente para uso académico]

Proposta. Secció A. e/300

Planta proposta definitiva. e. 1/750

21 MAR

IOSKATEPARKS

Els detalls constructius dels skateparks són
molt estàndards:

Xapes pels canvis de plans i rodó per
poder “grindar”.

Formigó per plans
Xapes pels canvis de plans

Tres tipus de formigons segons si les superfícies són: planes, en rampa o en corba.

Formigó per corbes

Xapes per a separar cada tipus de superfície i
el seu límit amb el paviment del carrer.

Per cada mur cal una sabata de formigó.

Detall Pipe. Serveix per indicar les 3 principals estratègies de disseny: xapes, canvis de formigó i mura i sabates.

Planta de solucions constructives. e 1/100

Xapa simple d’acer galvanitzat. Solució simple.
[Exclusivamente para uso académico]
Xapa doble d’acer negre sorrejat. Solució estructural.
Xapa doble d’acer negre sorrejat en 90º.
Tub d’acer galvanitzat per a realitzar trucs de grindar.
Barana metàl·lica d’acer de protecció.

27 MAR

IOSKATEPARKS

Hem aconseguit tancar el preu per a que
no calgui licitar la obra.

El preu d’execució material és: 46.712,25€

Considerant que totes les partides que no
siguin pròpiament de construcció de la pista
les incloureu al projecte executiu de l’aparcament.

IOSKATEPARKS

Si considerem el total de les partides, el
pressupost serà el següent:

TREBALLS PREVIS
5.358,90 €
DEMOLICIONS
2.129,46 €
MOVIMENTS DE TERRES

La duració de les obres dependrà de en
quina época de l’any es porti a terme, ja que
l’assecat del formigó és variant.

1.316,46 €
INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
297,30 €

Preveiem uns 3 mesos per a la seva completa finalització.

CONSTRUCCIÓ
28.234,20 €
ELEMENTS URBANITZACIÓ
10,08 €
GESTIÓ DE RESIDUS
3.332,04 €
SEGURETAT I SALUT
1.695,06 €
IMPREVISTOS
5.444,19 €

61.581,18 €

8 MAI

Fotografia de l’estat actual.

Fotomontatge del parc esportiu urbà en la plaça 19 d’abril

8 MAI

Fotomontatge del parc esportiu urbà en la plaça 19 d’abril

cancelació

8 MAI

L’Ajuntament de Sallent
ens informa que, d’ara en
endavant, aquest projecte
el porta el regidor d’esports
Jonatan Caro.

16 MAI

Se’ns informa que ha
agradat la idea però es vol
dur a terme en una altra
localització, a les afores.

S’inicia, desde zero, uns
altres processos desde
l’Ajuntament per portar
el projecte d’skatepark
endavant.

S’el·limina el grup
“Parc Esportiu Urbà Plaça 19 d’abril”

Tots els agents abandonen
la conversació.

CONVERSACIONS
parc esportiu urbà

fi de la tercera conversació
Per a més informació consultar els annexos a
aquesta publicació, a on s’inclouen la documentació gràfica, la memòria descriptiva i els pressupostos del Parc Esportiu Urbà.
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