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Aquesta conversació explica la evolució del
projecte de l’entrada al parc fluvial des del seu origen
fins a la seva cancelació i com els feedbacks externs
han afectat a les nostres decisions de disseny.

calendari

EVOLUCIÓ.
18 OCT - 31 GEN

TRAMITACIÓ.
31 GEN - 14 MAR

CANCELACIÓ.
14 MAR

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
“Entrada al Parc Fluvial”

S’afegeixen a la
conversació anterior:
Miguel A. Hernàndez,
Maria del Mar Esteve
Yeray Sarmiento,
Núria Salvadó
Roger Tudó
ACA
Jordi Claramunt,
Escola de música,
El gallego,
Adrià Guardiet
Estudi 08014,
Maribel,
Josep
i 55 persones més

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

18 OCT

1.

B
A

3.

2.

4.

Estat actual. Planta Entrada al parc fluvial. e.1/300

1. Entrada amb un triangle sense pavimentar.

2. Entrada molt descuidada.

3. Escales de manteniment inservibles.

4. Baixada pelada cap al parc fluvial.

18 OCT

YMMarq

JOSEP

La pendent del camí natural existent és
variable entre 26% i 18%, molt lluny de ser,
tècnicament, accessible.

Acostumàvem a creuar la plaça 19 d’abril
seguint la muralla per arribar al riu, a la
entrada del camí de Cabrianes.

EL GALLEGO

Quan érem joves sempre anàvem al riu a
jugar mentres les mares rentaven la roba.

37%

100 anys
40%

Estat actual. Secció A. e.1/300

26%

18%

Estat actual. Secció B. e.1/300

1 NOV

YMMarq

La primera proposta que fem, a cost zero, és
una neteja de tota la brutícia superficial actual.

Estassada dels matolls de la entrada i del camí.

26

%

Proposta cost zero. Entrada al parc fluvial. e.1/300

23 NOV

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

D. SALDONI

J. CLARAMUNT

La brigada baixa setmanalment a revisar
que la vegetació no entorpeixi els conductes
del pou.
YMMarq

Proposem rebaixar la topografia per a que
la baixada sigui més agradable, un 20%.

M’encanta la idea d’arreglar la rampa!

M’agradaria, també, poder celebrar
concerts de música a la llera!

També arreglar les escales i que el seu recorregut s’allargui fins al nivell de la llera.

20

%

Proposta entrada al parc fluvial. e.1/300

23 NOV

Fotomontatge de la entrada al parc fluvial

13 DES

EL GALLEGO

Avui dia se’ns fa complicat baixar a les lleres,
els pocs punts que hi ha són
difícils d’accedir, especialment per gent gran
com jo.

YMMarq

Probem de realitzar una rampa complint la
normativa d’accessibilitat, per a fer possible
per a tothom baixar-hi.

Minimitzem la inclinació al 12%.

12

%

Proposta entrada al parc fluvial. e.1/300

20 DES

YMMarq

Decidim donar una ajuda física a la baixada.

R. TUDÓ

Trenca completament la essència de baixar
al riu de manera natural.

Afegim 3 punts de descans seguint la
pendent natural de la topografia per trencar el
recorregut en trams més senzills.

YMMarq

Veiem important mantenir-la.
Per donar coherència amb el projecte de
l’aparcament, utilitzem els mateixos materials i
solucions constructives.

Però també és important que la gent
gran, majoritaria en el municipi, pugui baixar
i gaudir del riu.

16

%
18%

18%
16

%

Proposta entrada al parc fluvial. e.1/300

20 DES

Fotomontatge de la entrada al parc fluvial

10 GEN

YMMarq

Millor, doncs, possibilitar el recolzament
durant tota la baixada.

N. SALVADÓ

Una baixada amb un pendent del 18% segueix generant vèrtig per qui no es veu
capaç, encara que siguin trams curts.

Proposem suavitzar la baixada el mínim per a
que sigui una pendent constant i afegir una
barana lineal al llarg del recorregut.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Un dels problemes de l’entrada al riu és
que es un terreny molt lliscós, i a la gent
gran li fa por caure.

Creem, a més, una zona mirador superior
per aquells que tenen diciultats en baixar.

18

%

Proposta entrada al parc fluvial. e.1/300

31 GEN

R. SAUQUET

Potenciem les escales de manteniment, les quals
ja són necessàries per l’ajuntament i fan possible
que tothom accedeixi a la llera del riu.

Valoreu la economia dins del vostre projecte
total, el moviment de terres us està afectant
molt al pressupost.
YMMarq

Decidim només netejar la rampa i suavitzar-la, sense afectar la seva essència actual i
tenint en compte que ja està sent utilitzada
avui dia.

Seguint la línea del projecte de l’aparcament,
substituim el mur existent per un de més ample i
que serveixi, a més a més, de banc.

Proposta entrada al parc fluvial. e.1/300

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

15 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

GERO 10*R

El gero per a exteriors pot ser crític.
YMMarq

Per unificar el projecte decidim aplicar les
mateixes solucions constructives per a resoldre el projecte del parc fluvial.

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.

8 MAR

De cantell ens permet atravessar una filera de geros amb unes barres corrugades que recolzen en
una base de geros plans que actuen de sabata.

J. CLARAMUNT

Degut a les plujes i la erosió de l’aigua, les
contrapetjes de l’escala es troben
completament esfonsades i les fustes tortes.
YMMarq

El banc segueix la línea de l’aparcament,
aprofitant, però, la sabata del mur existent.

Aprofitem el gero pla per absorbir l’aigua que
arriba a l’escala i no erosionar tant.

Armats del tipus Murfor a les
juntes horitzontals.

Armats dde barra
corrugada
a les 4 cantonades en
vertical.

El gero pla armat, fa de sabata
pel graó.

El gero de cantell evita la
filtració d’aigua i treballa millor
a flexió.

Primera filera de geros plans,
per recollir l’aigua i evitar
forats per la erosió.

Detall de la escala de manteniment de geros. e. 1/20

Sabata mur existent.

Detall del banc recolzat sobre la base del mur existent. e. 1/10

8 MAR

VÍVER TRES TURONS

VÍVER TRES TURONS

Amb un reg per setmana cada 6 mesos és
suficient.

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

YMMarq
YMMarq

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

En el cas de la entrada al parc fluvial, les
plantes creixen directament al terreny, sense
la limitació del gero plantat.

Al ser unes plantes que arrelen fort, ens
serveixen també per a dismuir la velocitat de
l’aigua de pluja provinent de la carretera.

Proposem una hidrosiembra al triangle d
ela entrada amb les dues espècies
nombrades.

Stepa Tenuíssima

Lavandula

8 MAR

YMMarq

Com que en aquest moment, el projecte
de l’aparcament i el del parc fluvial entraven
dins del mateix projecte executiu, els temps
d’obra es van comptar conjuntament:

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

8 MAR

YMMarq

El pressupost d’aquesta part del projecte és:

TREBALLS PREVIS
188,36 €
DEMOLICIONS
195,08 €
MOVIMENTS DE TERRES
81,43 €
CONSTRUCCIÓ
2.670,48 €
JARDINERIA I REG
274,21 €
GESTIÓ DE RESIDUS
528,28 €
SEGURETAT I SALUT
384,93 €
IMPREVISTOS
384,93 €

4.693,04 €

25 MAI

Fotomontatge de la entrada al parc fluvial

cancelació

14 MAR

L’Ajuntament de Sallent
ens informa que l’estudi
08014 està duent a terme
una rehabilitació del camí
de Cabrianes que engloba
aquesta entrada al parc
fluvial.

Ens posem en contacte amb
l’estudi per tal de compartir
idees. Finalment seguim una
estratègia vegetal similiar a
l’aparcament, per donar donant continuitat al projecte.

S’el·limina el grup
“Entrada al Parc Fluvial”

Tots els agents abandonen
la conversació.
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fi de la quarta 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 Fluvial (Portes al riu).
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