MEMÒRIA
Projecte executiu Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent
PARC ESPORTIU URBÀ
Gener 2018

Autors:
Alumnes: Miguel A. Hernández, Maria del Mar Esteve i Yeray Sarmiento
Professor responsable projecte: Nuria Salvadó
Professor responsable conveni: Nuria Salvadó i Roger Saquet

MEMÒRIA
1

DADES GENERALS

1.01

Objecte del projecte

1.02

Agents del projecte

2

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

2.01

Antecedents

2.02

Emplaçament

2.03

Condicionaments generals

2.04

Informació urbanística

2.05

Estat actual i reportatge fotogràfic

2.06

Serveis existents i serveis afectats

2.07

Expropiacions i ocupacions temporals

3

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

3.01

Solució adoptada

3.02

Treballs previs i replanteig general

3.03

Enderrocs

3.04

Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny

3.05

Elements de contenció de terres i elements estructurals

3.06

Elements de tancaments i protecció

3.07

Ferms i paviments

3.08

Vials i zones d’aparcament

3.09

Zones d’estada, de joc i altres

3.10

Instal·lacions i serveis
3.10.01

Xarxa de drenatge i clavegueram

3.10.02

Xarxa de reg

3.10.03

Electricitat

3.10.04

Enllumenat públic

3.10.05

Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres)

3.10.06

Subministraments de xarxes a demanar en l’obra

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent
| UPC - ETSAV

2

3.11

Jardineria

3.12

Mobiliari urbà

3.13

Senyalització

3.14

Construccions i instal·lacions temporals

3.15

Accessibilitat

4

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

4.01

Planificació i desenvolupament de les obres

4.02

Estructuració de les obres

4.03

Termini d’execució

5

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

5.01

Justificació de la normativa d’accessibilitat

5.02

Procés participatiu pel codisseny del parc esportiu urbà

6

NORMATIVA D’APLICACIÓ

7

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

8

ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT

9

ESTUDI GEOTECNIC

10

INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent
| UPC - ETSAV

3

1 DADES GENERALS
1.01 OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte és l’estudi i definició del parc esportiu urbà situat a la part
superior de la plaça 19 d’abril.
L’objectiu principal és millorar les condicions de l’actual zona amb rampes
prefabricades per a patinar. La nova zona estarà integrada en el paisatge,
permetrà que a la plaça hi convisquin diferents usos i oferirà un bon paviment
per patinar que generi poc soroll i no necessiti manteniment.
Les obres que s’executaran són les que es relacionen a continuació:
-Enderroc i moviment de terres
-Fonamentació i estructura
-Pavimentació i acabats
1.02 AGENTS DEL PROJECTE
Promotor:
El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Sallent, amb CIF P0819000A, amb adreça Plaça de la Vila núm. 1, 08650 de Sallent.
Arquitectes redactors:
Els tècnics redactors del projecte bàsic i executiu són els Alumnes del
Máster Universitari en Arquitectura de la Escola Tècnica Superior de Arquitectura
del Vallès: Miguel A. Hernández, Maria del Mar Esteve i Yeray Sarmiento
Els professor responsables son; Nuria Salvadó, col·legiada núm. 32718-2 - Roger
Saquet, col·legiat núm. 37449-0. Els dos tècnics són contractats per la
Universitat Politecnica de Catalynya UPC, amb NIF núm. Q0818003F, amb
domicili fiscal al carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 (Barcelona).
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.01 ANTECEDENTS
Ens trobem entre la muralla de Sant Bernat que rodeja el casc antic de Sallent i
el riu Llobregat. Aquí, en els marges del riu, el patrimoni industrial deixa
constància del caràcter pioner de Sallent en el procés de mecanització de la
indústria tèxtil.
En l’actual part superior de la plaça 19 d’abril hi havia Les Culleres, la fàbrica de
metalls i argentats que el 1921 es va transformar en Metalls i Plateria Ribera,
SA. La xemeneia és l’únic que se’n conserva transcorregut un segle llarg des que
va ser aixecada per la família Torres.

Imatge 1. Fàbrica de les culleres

2.02 EMPLAÇAMENT
Ubicació: Sallent de Llobregat, Plaça 19 d’abril.

Gràfic 1. Esquema àmbit
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Superfície aproximada parc esportiu urbà

416 m2

L’àmbit de projecte queda grafiat en el plànol núm 01A. Emplaçament, 02A.
Estat actual i 04A. Planta proposta.

2.03 CONDICIONAMENTS GENERALS
Característiques físiques i topogràfiques de l’àmbit de projecte.
La plaça 19 d’abril està completament urbanitzada i pavimentada. Té una planta
irregular i està composta per dos grans plans que es troben a diferent nivell.
Aquests plans estan units per una àrea que té una pendent del 10%. Alhora
aquesta zona d’unió compta amb una pendent transversal variable (amb un
màxim d’un 10%) per tal de recollir l’aigua a la rigola central.
Un parterre en separa la plaça del passeig de davant del riu. A aquest passeig si
pot accedir des del pla superior gràcies a dues escales (una de 18 graons que
salva un desnivell de 2,4m. i l’altre de 9 que salva 1,5m.). També si pot accedir
des del pla inferior gràcies a tres connexions a peu pla.
Són preexistències a tenir en compte:
1. Instal·lacions soterrades com aigua, electricitat i enllumenat públic.
2. La xarxa de clavegueram soterrada.
3. La xemeneia de Les culleres.

2.04 INFORMACIÓ URBANÍSTICA
L’àmbit de projecte queda grafiat en el plànol núm 01A. Emplaçament, 02A.
Estat actual i 04A. Planta proposta.
A nivell de planejament forma part del sistema d’espais lliures urbans i el
sistema viari. La línia vermella del següent esquema mostra el límit del sistema
hidrològic el qual no afecta el àmbit.
Respecte el sol urbà tenim zones qualificades com espai públic urbà. Les
parcel·les que el limiten estan qualificades com a nucli urbà//1a i com a
equipaments. En el següent gràfic queda grafiat les zones de sòl urbà i els
sistemes de l’àmbit:
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Gràfic 2. Zones de sol urbà i sistemes de l'àmbit

2.05 ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC
La informació de l’estat actual queda grafiada en els plànols 02A Estat actual.
S’actua a la plaça 19 d’abril i a l’entrada al parc fluvial.
El que havia sigut el redós de la muralla i zona d’indústries que aprofitaven la
força de l’aigua, ara és un espais clau per la mobilitat (tan rodada com peatonal)
dels habitants de Sallent. És per això que hi ha un elevat moviment de cotxes i
persones i la major part de l’àmbit s’utilitza com a zona d’aparcament.
A la plaça 19 d’abril si pot accedir des del casc antic de Sallent pel carrer 501 (
circulació de doble sentit) i per dos trams del carrer del molí (un tram amb
circulació ascendent i l’altre descendent) . També des del centre del poble és pot
accedir a l’àmbit des del carrer Pelatera, però per aquest només de forma
peatonal.
El carrer 501 té una amplària mitja de 7m. Presenta una configuració clàssica de
carrer transitable amb voreres a banda i banda a la mateixa alçada que la
calçada. Al lateral dret, la vorera i la calçada estan separades per un seguit de
testos. La circulació és de dobles sentit tot i que en l’entrada a la plaça la seva
amplària és redueix fins a només 3m.
Els dos trams del carrer del molí presenten una forta pendent i cap d’ells compta
amb voreres. És una plataforma única d’adoquins i la seva amplària varia entre
els 2,3m. i els 3,4m.
El carrer Pelatera també compta amb una plataforma única d’adoquins i una
forta pendent cap al riu. La seva amplària varia entre 7m i 2,7m al tram inferior
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del carrer. Tot i ser un carrer on és permet la circulació rodada, a l’àmbit del
projecte només si pot arribar de forma peatonal perquè presenta un seguit
d’escales per resoldre el desnivell final.
Actualment els cotxes ocupen la major part de l’espai però també hi ha gent que
va a aquesta zona a passejar i molts joves hi van a patinar als quatre mòduls de
skate que hi ha. També és un espai molt utilitzat per l’agrupament escolta
Roques Albes que te el local just al costat.
Descrivim l’àmbit amb més detall per zones. Les zones estan grafiades en el
gràfic 1 d’aquest dossier.
Àmbit del PARC ESPORTIU URBÀ
Característiques del lloc
El parc esportiu urbà es projecta a la part superior de la plaça 19 d’abril i en la
superfície en pendent (10%) que ens condueix cap a la part inferior de la plaça.
L’accés més directe a aquesta part de la plaça és des dels dos trams del carrer
del molí. Està completament urbanitzada i pavimentada. Compta amb dos petits
parterres rectangulars centrals i un gran parterre que resol la forta pendent que
hi ha respecte el passeig de davant del riu. Té una planta irregular que varia
entre els 16 i 23 metres d’amplada i una llargària que arriba fins a més de
110m.
Topografia
La part superior de la plaça té tres nivells plans (hi ha 10cm. de diferència entre
cada un d’ells) que estan connectats entre ells per petites rampes. Al nivell
superior hi ha la xemeneia, al del mig els mòduls de skate, i a l’inferior és on es
permet la circulació dels cotxes dels veïns.
L’àrea amb pendent té una pendent longitudinal del 10%. I alhora presenta una
pendent transversal variable (amb un màxim d’un 10%) per tal de recollir l’aigua
a la rigola central.
La topografia s’accentua notablement en els parterres de davant del riu. Per
aquest motiu hi han dues escales per accedir al passeig fluvial.
Paviments i acabats
Des del carrer del molí fins arribar al parterre el paviment és de llambordes de
10*20*8 cm. Després dels parterres el paviment ja és de llosa de 40*60*7 cm. I
la rigola està composta per peces de 30*30*8 cm. Totes les peces, excepte la
rigola, estan col·locades amb junta seca. La majoria es troben en bon estat però
algunes peces de llosa tenen la cantonada escapçada.
Entre el nivell del mig i el superior, una platina metàl·lica resol la cantonada que
fa la diferència de nivells. La platina és troba en mal estat.
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Vegetació
En els parterres centrals hi ha un arbre en cada un i Teucriums com a vegetació
baixa, la qual no està gaire cuidada. En el parterre de davant del riu hi ha els
següents arbres: Populus, Cupresus i Prunus cerasifera i com a vegetació baixa
trobem Viburnum tinus i Cortaderia Selloana.
Elements urbans i mobiliari urbà
En aquesta zona trobem dos bancs, cinc jardineres, set contenidors, una
paperera, set fitons davant les escales i 4 elements per patinar. Exactament hi
ha: una rampa, una fun box, una barra quadrada per grindar i una taula de picnic. La barra i la taula estan clavades al paviment.
També trobem un seguit de faroles que il·luminen la plaça. Una en cada parterre
central i una fila al parterre de davant del riu.
També cal recordar que en aquest àmbit es troba la emblemàtica xemeneia de
Les Culleres.
Instal·lacions
Creuen aquesta zona la xarxa de drenatge, d’aigua potable (hi ha una boca
d’incendis en el nostre àmbit) i d’electricitat (una arqueta).
S’adjunten fotografies de l’estat actual:

Imatge 5. Part superior de la plaça 19 d'abril

2.06 SERVEIS EXISTENTS I SERVEIS AFECTATS
A l’hora de redactar aquest document s’ha posat la informació que ens ha
proporcionat l’ajuntament. Bàsicament esquemes de pas de les instal·lacions.
Queden dibuixades en el plànols 02 Estat actual, 10 Enllumenat i 11
Clavegueram i drenatge.
En el nostre àmbit trobem les següents instal·lacions:
-Electricitat
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-Clavegueram
-Aigua
-Enllumenat públic
El projecte preveu modificar:
-Una boca d’incendis i un registres d’electricitat (grafiat en el plànol 07 Obra
civil)

2.07 EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS
No es preveuen expropiacions. Només una zona de la plaça 19 d’abril quedarà
restringida d’accés durant les obres però no afectarà a la circulació rodada ni
impossibilitarà el funcionament normalitzat d’habitatges i equipaments.
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3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
3.01 SOLUCIÓ ADOPTADA
Justificació de la proposta: Parc esportiu urbà
Els joves patinadors de la zona demanen un espai adequat per poder practicar
les diferents modalitats de l’esport amb condicions. Ja que els modols actuals
són per models de BMX i estan col·locats sobre un paviment de lloses de formigó
que genera molt de soroll.
Els veïns es queixen sovint d’aquest soroll i els patinadors també remarquen que
com hi ha moltes cantonades del paviment escapçades és fàcil caure quan
patines.
Per poder dissenyar una solució adeqüada per tothom, s’han analitzat tots els
actors que fan ús de l’espai i les relacions que hi ha entre aquests.
Cal destacar també, el cau RoquesAlbes que té el local just al costat i que per
tant els dissabtes a la tarda fan ús d’aquest espai. Entrant en conflicte sovint
amb els patinadors que han de parar per no fer mal als més petits.
Els habitants es disputen pel petit tros de plaça lliure mentre els cotxes ocupen
la major part de la plaça 19 d’abril. És per això que aquest projecte executiu
només es pot dur a terme si abans s’ha realitzat el projecte de les portes al riu,
el qual organitza l’espai per alliberar l’emplaçament on es proposa el present
Parc Esportiu Urbà.

Gràfic 3. Esquema conflicitivitat d’usos

Solució adoptada
Un cop reorganitzada la zona d’aparcament a la part inferior de la plaça 19
d’abril per tal d’optimitzar l’espai i poder destinar la part superior de la plaça al
poble, la qual connectarà pacíficament el casc antic de Sallent amb la llera del
riu, es podrà realitzà el present projecte.
El present projecte té una superfície de 200m2 i és col·loca al límit de la plaça 19
d’abril amb el parterre. Comença a la part superior de la plaça i es va adaptant a
la baixada d’aquesta fins a la part inferior.
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El projecte busca integrar la zona patinable al paisatge i al context urbanitzat. A
diferència de l’actual aquesta no tindria un impacte visual davant del riu i no
molestarien als veïns ja que s’allunya al màxim de les cases.
El nou concepte de parc esportiu urbà aprovat el darrer any per l’institut de
l’esport proposa espais urbans integrats en el seu context que puguin ser
accessibles per a qualsevol ciutadà i on alhora es pugin practicar esport urbans
gràcies a les possibilitats que presenten les instal·lacions.
Conceptualment, es proposa com una catifa rectangular de formigó que es va
adaptant al desnivell. Concretament es pot entrar a la catifa a peu pla des de
tres punts de la plaça actual i ens els punts on aquesta vola sempre es veu una
llosa de 15cm. Aquesta llosa genera una línia d’ombra per tal de dona una
imatge de lleugeresa al conjunt de la intervenció.
Aquesta catifa ens genera, una rampa impulsora, una rampa llarga del 10% de
pendent, un half pipe amb dues alçades de rampes i empolsadors per entrar i
dos models d’escales. A més es col·loquen com a elements, un banc, un caixó,
una barana per grindar i una barana de protecció en el descans del half.
Per dissenyar el parc esportiu urbà s’ha realitzat un procés participatiu amb
joves patinadors de Sallent. Tota la documentació d’aquest es troba a l’ANNEX 3.
Principals objectius i intencions:
●
●
●
●
●

Millora de les instal·lacions esportives de l’àmbit
Millora de la relació del territori urbanitzat amb el natural
Eliminació de barreres com són els actuals mòduls
Millora de la relació entre els diferents usuaris de l’espai
Consolidació, identificació i pertinença al lloc dels usuaris gràcies al
codisseny de l’espai

3.02 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL
El projecte del parc esportiu urbà queda subjecte a un estudi topogràfic de la
següent zona. Amb aquesta informació, els arquitectes revisaran la geometria i
l’estructura.

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent
| UPC - ETSAV

12

Gràfic 3. Àmbit d'on es requereix un topogràfic

Prèviament a començar els treballs caldrà una neteja de l’àmbit i la senyalització
pertinent (més informació a l’apartat 13 Senyalització).
El replanteig es farà d’acord amb les cotes que apareixen en els plànols
corresponents a cada àrea.

3.03 ENDERROCS
Cal enderrocar el paviment, la vorada i la llosa del rectangle precís on es situa la
nova obra. Una part de la runa pesada la utilitzarà el projecte del parc de la
muralla.
La rampes de skate actuals així com la paperera o pilones que es troben en
l’àmbit hauran sigut retirades en el projecte de les portes al riu.
Tots els enderrocs estan grafiat als plànols 03 Enderroc.

3.04 MOVIMENT DE TERRES, SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
La part d’excavació tindrà un sobrant de terres que es pot utilitzar pel projecte
que es construirà paral·lelament davant de Torres i Amat si ells poden gestior
l’emmagatzematge.
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La petita excavació que cal fer en el parterre perquè la llosa voli sobre d’aquest
és decidirà in-situ per tal de respectar al màxim la vegetació existent.
Per fer els increments de terres del parc esportiu urbà s’utilitzarà una base de
tot-ú compactada.
Tots els moviments queden grafiats al plànol 04D Moviment de terres.

3.05 ELEMENTS DE CONTENCIÓ DE TERRES I ELEMENTS ESTRUCTURALS
Al parc esportiu urbà la contenció de terres és fa amb murs de formigó armat. El
projecte però, no preveu murs de contenció entesos com a tal, es a dir, els murs
del projecte formen elements de confinament de les rampes, però no suporten
alçades considerables de terres ni en cap cas poden comprometre l’estabilitat
general de conjunt. Aquests murs serveixen com a “encofrat” perdut per a la
construcció de “rampes” i altres elements patinables de formigó que necessiten
estar confinats per elements relativament resistents a l’hora de la seva
construcció.
Tot i així s’ha fet un tempteig per tal de determinar armats mínims. Cal tornar a
incidir en que en aquest cas concret no és d’aplicació la normativa EHE per que
no es tracta d’una estructura i la norma parla estrictament de “hormigón
estructural” que no es el cas.
En el procediment de tempteig i donat que la geometria dels murs fa que tinguin
diferents alçades, s’han adoptat zones pèssimes on l’alçada es elevada i després
s’ha utilitzat aquest armat en la resta de zones més baixes, es tracta d’un criteri
conservador, però que sempre està del costat de la seguretat.
S’han emprat quanties mínimes per tal d’organitzar els armats dels murs, tot i
que no existeix normativa específica per a murs de formigó que treballen com a
element de confinament. En tractar-se de murs d’espessor considerable
aquestes quanties mínimes surten elevades per tal de cobrir els mínims.
La fonamentació és de formigó armat de 60 cm de profunditat, de formigó HA30/B/20/IIb, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 55 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist.
Els murs de contenció són de formigó armat de 25 cm de gruix, de formigó HA30/B/20/IIb, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 55 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist.
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La llosa és de formigó HA-25/P/20/IIb de 15 cm de gruix, de consistència
plàstica i grandària màxima de granulat 20 mm, i aditiu de fibra de polipropilè
600 gr m3.
És molt important col·locar les xapes especificades en la documentació gràfica a
cada canvi de pla dels elements formigonats.

3.06 ELEMENTS DE TANCAMENTS I PROTECCIÓ
Es precisa d’una barana pel descans de la half ja que el desnivell és superior a
0,55m. Els elements verticals d’aquesta barana són rodons d’acer encastats al
formigó i el passamà és una platina de 5mm també d’acer. Totes les mesures
compleixen la normativa.

3.07 FERMS I PAVIMENTS
El nou paviment és el propi acabat del formigó per tal de resistir impactes i
aconseguir una superfície adequada per patinar i suportar qualsevol altre ús que
es pot donar en una plaça.
A les zones de plataformes el paviment és de formigó HA-25/P/20/IIb de
de gruix, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat 20
additiu de fibra de polipropilè 600 gr m3.
Acabat arremolinat mecànic amb helicòpter. Inclou colorant en pols
formigó, en una dosificació de 10 kg/m3 sobre base de 200 mm de
compactat

15 cm
mm, i
per a
TOT-Ú

A les zones de plans inclinats i sobre alguna plataforma el paviment és de
formigó HA-35/S/5/IIb de 15 cm de gruix, de consistència seca i grandària
màxima de granulat 5mm, i additiu superplastificant i aditiu de fibra de
polipropilè 600 gr m3
Acabat polit manual. Inclou colorant en pols per a formigó en una dosificació de
10 kg/m3 sobre bases de 200 mm de TOT-Ú compactat.
I a les zones corbes tan interiors com exteriors el paviment és de formigó HA35/S/5/IIb de 15 cm de gruix, de consistència seca i grandària màxima de
granulat 5mm, i additiu superplastificant i additiu de fibra de polipropilè 600 gr
m3
Acabat polit manual. Inclou colorant en pols per a formigó en una dosificació de
10 kg/m3 sobre bases de 200 mm de TOT-Ú compactat.
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D’altra banda, la xapa en mal estat que soluciona el desnivell davant de la
xemeneia és substituïda per una nova platina d’acer de 8mm.
Tots els paviments queden grafiats als plànol 07B3.1 obra civil.
Alguns aspectes genèrics, que poden ser d’aplicació en el present projecte, a
considerar sobre la pavimentació:
Criteris de càlcul
Com a pavimentació de calçada el projecte es remetrà a la Instrucció 6.1 i 2-IC de la Direccion General de Carreteras sobre
sección de firme. , amb la consideració de trànsit mai inferior al tipus de trànsit T-3
Sobrecàrrega d’ús d’espai públic 2.000 kg/m2
Criteris de disseny generals
(mirar annex de detalls constructius)
No s’han de generar punts baixos, i els existents s’han d’eliminar
Els materials emprats en els ferms de les obres d’urbanització seran pensats per romandre a l’exterior i per tant seran:
• Resistents a les variacions de temperatures de l’estiu i de l’hivern, així com a les gelades, d’acord amb el que
estableix el PG3.
• Els materials utilitzats en ferms han de ser adequats al trànsit previst, per tant hauran de ser de gruix suficient per
resistir les carregues a que estaran sotmesos i col·locats de forma adequada amb les juntes massissades quan hagin
de suportar esforços tangencials de frenades de vehicles. En el cas de no existir impediments físics insalvables que
impedeixin el pas de vehicles es considerarà que com a mínim han de poder suportar el pas del tren de carregues
previst en la instrucció de carreteres. En el cas de que el paviment previst no pugui suportar-lo s’haurà d’indicar els
tipus de vehicles i pesos màxims que podrà suportar i es senyalitzarà convenientment.
• La seva textura i rugositat serà tal que no siguin lliscants ni en sec ni en mullat. Haurà de complir amb el que
especifica el PG3 en particular amb el que estableix l’article 542.7.
• Els materials i disseny de voreres, calçades, rampes, escales, etc.. complirà amb les especificacions del codi
d’accessibilitat en particular amb les especificacions de supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques.
• És molt convenient, cara a futures reparacions, que els materials dissenyats siguin de subministradors propers a
Sallent ja que originen problemes amb els subministraments de petites quantitats, ja que sinó a conseqüència del
preu del transport s’originin problemes de subministrament de partides inferiors a la d’un camió sencer.
• En el cas de tractar-se d’urbanitzacions d’espais públics sobre aparcament privats o en regim de concessió
administrativa on el concessionari es fa càrrec de les despeses de conservació de l’edificació, es complirà que:
o Tots els elements d’urbanització que s’incorporin es situaran per sobre de la capa de protecció
de la impermeabilització de l’edificació subterrània.
o El projecte haurà d’incorporar en un annex on s’especifiqui clarament quin son els elements de
conservació privada i quin son els elements de conservació municipal, per norma general la conservació de
l’edificació inclosa la impermeabilització i la capa de protecció serà sempre a càrrec del propietari privat o del
concessionari.
Consideracions en voreres
• S’ha de complir les especificacions indicades en l’apartat de jardineria, tant pel que fa els marcs de plantació
d’arbrat com d’ubicació d’arbrat en funció dels amples de voreres
• El pendent transversal no superarà mai el 2 %.
• En voreres, es desaconsellable l’ús de paviment continuo, atesa la mala execució per les reposicions i pas de
serveis soterrats. S’utilitzarà preferentment paviments de peces o lloses que tinguin fàcil manteniment i reposició.
• El panot utilitzat a la ciutat és de 4 pastilles d’un gruix de 4 cm.
• En els passos de vianants el panot utilitzat és el de botons sense colorant.
• La base de formigó del paviment de voreres serà del tipus HM-20 de 10 cm. de gruix en les zones exclusives de
vianants i de 15 cm. de gruix en les zones on hi hagi accés o pas de vehicles.
• No es projectaran arbres en voreres iguals o inferiors a 3 metres.
• Els escocells seran de 1’2 m. x 1’2 m. Si la vorera ho permet, també pot establir-se de 2m. x 1’2 m. en cas diferent
s’ha de justificar suficientment. L’escocell tipus és el fiol i el de pletina d’acer galvanitzat de 10 mm de gruix, no
limitant-se l’ús d’altres que el redactor justifiqu.
Consideracions en places
• Complir les consideracions de les voreres
• S’ha de preveure pas per a vehicles de manteniments, de serveis i emergències.
• La distribució dels elements arquitectònics han de preveure la circulació dels vehicles de manteniment fins al punt
d’us, camió amb cistella elevadora per a l’enllumenat, camió grua fins a zona de jocs infantils i camió cisterna fins a
pous de registre
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• Els paviments de sauló garbellat han de tenir un gruix mínim de 10 cm. sobre grava de 10-15 cm, i el pendent
màxim no pot superar l’1.5%.
• En paviments de peces, es recomanable l’ús de paviment de format petit (màxim 60x40), el màxim de gruix
possible. col·locat a truc de maceta, per tal de minimitzar els trencaments per flexió.
• En paviment flexibles (asfàltics) s’haurà de tenir consideració especial per tal de minimitzar la fissuració, amb
justificació de l’asfalt projectat.
• En paviments continus (de formigó) s’haurà de tenir especial cura amb les pendents utilitzades pel risc de
lliscament

3.08 VIALS I ZONES D’APARCAMENT
No es modifica cap vial ni zona d’aparcament. Cal però que aquests hagin estat
modificats en el projecte de les portes al riu perquè la zona on actualment
aparquen es pugui transformar en el parc esportiu urbà.
3.09 ZONES D’ESTADA, DE JOC I ALTRES
Els nous elements que és plantegen poden servir tant per estar com per patinar.
Aquest esport està evolucionant i els que el practiquen els agrada més fer-ho en
elements simples que en rampes complexes. El dissney busca que hi hagi una
gran continuïtat i permeabilitat en l’espai urbà.
Com a elements d’estada hi haurà dos nous bancs i diferents dissenys d’escales
que també es poden utilitzar com a grades.
3.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS
3.10.01 Xarxa de drenatge i clavegueram
En cap punt es modifica la xarxa de drenatge i clavegueram.
La nova superfície té la pendent cap a l’interior de la plaça per tal de conduir
l’aigua cap a la xarxa existent.

3.10.02 Xarxa de reg
No s’instal·la cap xarxa de reg.

3.10.03 Electricitat
Només es preveu baixar una arqueta 20cm per anivellar-la a rasant. Mesura a
confirmar quan es realitzi el topogràfic sol·licitat. També caldrà anivellar a resant
una boca d’indencidis pròxima a aquesta.
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3.10.04 Enllumenat públic
En cap punt es modifica la xarxa de enllumenat públic.

3.10.05 Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres)
No hi ha cap altre instal·lació afectada pel projecte.

3.10.06 Subministraments de xarxes a demanar en l’obra
No està previst cap subministrament nou en el projecte.

3.11 JARDINERIA
No es realitza cap treball de jardineria.

3.12 MOBILIARI URBÀ
Tot el projecte es treballa amb formigó perquè tan paviment com elements
també serveixin per patinar. La llosa sobrevola una mica el parterre obrint la
plaça cap al riu. Aquest parc compte amb un banc, dos tipus d’escales, una
barana de perfil quadrat, una rampa curta, una rampa llarga del 10% i dues
rampes corbes, una d’ella dotada de dos impulsadors.
Tots els elements urbans nous o desplaçats estan grafiats al plànol 06 Elements
urbans.
Alguns aspectes genèrics, que poden ser d’aplicació en el present projecte, a
considerar en quant al mobiliari urbà:
El mobiliari urbà ha d’estar constituït per elements preferiblement estandaritzats, fabricats per cases de reconeguda solvència
que garantitzin les reposicions d’elements fruït de vandalisme o envelliment.
Tot mobiliari o element que estigui format per elements de fusta, aquesta serà certificada amb el segell FSC.
Criteris bàsics:
• La ubicació del mobiliari urbà ha de permetre sempre l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles d’una
amplada mínima (correspon al seu punt més estret) de 90 cm, recomanable un mínim de 120 cm. També s’ha de
tenir en compte la intensitat de circulació de vianants d’aquestes vies. En els canvis de direcció, l’amplada lliure de
pas ha de permetre inscriure un cercle d’150 cm de diàmetre i de 180 cm en els itineraris en què es preveu un ús
massiu o en els de doble sentit de circulació.
• El mobiliari s’ha d’instal·lar preferentment alineat fora de la zona de pas, encaixat entre parterres, escocells, zones
enjardinades o d’altres elements urbans i a les zones de descans com a eixamplament de l’itinerari, per tal d’evitar
que el vianant hagi de serpentejar o caminar en zigazaga.
• La distancia mínima entre la calçada i l’element de mobiliari ha de ser de 40 cm. com a protecció de possibles
impactes, excepte les pilones.
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• L’alçada lliure d’obstacles ha de ser de 220 cm. quan aquesta sigui inferior i que sobresurti de la façana mes de 15
cm., en itineraris adaptats, ha de tenir com a mínim un element fix i perimetral sobre el paviment de 15 cm d’alçària
perquè pugui ser detectat pels invidents, com per exemple espais sota una escala, balcons, etc.
• Els elements que hagin de ser accessibles manualment estaran situats a una alçada entre 90 cm i 140 cm d’alçada.
• S’ha de deixar lliure l’espai de les parades de bus (tant per a les maniobres dels autobusos com per a l’espera,
pujada i baixada dels usuaris).
• S’evitaran els elements amb arestes vives.
• Els elements de mobiliari que disposin de fixació mecànica, han d’anar collats a la solera de formigó de la base del
paviment.
Bancs
• El seient ha de tenir una alçària de 45 cm i una profunditat de 50 cm, es recomanable que tinguin respatller i
recolzabraços a ambdós costats amb una alçaria sobre el seient de 20 a 25 cm, sota el seient disposarà de prou
espai lliure per poder col·locar els peus i facilitar que es pugui aixecar una persona.
• Aquestes recomanacions generals, es poden adaptar a criteri del projectista no impedint la col·locació d’altres tipus
de bancs.
• Preferentment s’han d’instal·lar sobre superfície sensiblement anivellada, pavimentada i antilliscant.
• Es recomana preveure un espai lliure per a ubicar usuaris de cadires de rodes o cotxets infantils.
Taules
• El taulell tindrà una alçària entre 72 i 80 cm.
• Preferentment s’han d’instal·lar sobre superfície sensiblement anivellada, pavimentada i antilliscant. La plataforma
a on s’ubica la taula ha de tenir el sobre ample suficient per a ubicar usuaris de cadires de rodes o cotxets infantils.
Papereres
• S’han de col·locar en espais transitats i on siguin més necessàries: parades d’autobús, sortida de les escoles, a
prop d’àrees de jocs, a banda i banda d’un pas de vianants.
• Han de ser fàcilment localitzables per afavorir-ne la utilització.
• El model de paperera serà preferentment el de dues potes amb un cilindre basculant
• Es descarta de posar-ne en espais on es vulgui evitar l’aparcament de vehicles, atesa la seva fragilitat.

Baranes
• Les baranes metàl·liques han de ser galvanitzades, els conjunt ha d’anar mecanitzat de forma que estan prohibides
les col·locació a obra amb soldadures i posteriors utilitzacions de pintures galvàniques.

3.13 SENYALITZACIÓ
El projecte no requereix cap nova senyalització.
3.14 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS TEMPORALS
No es requereix de cap construcció ni instal·lació temporal.
3.15 ACCESSIBILITAT
En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la normativa en relació
a la supressió de barreres arquitectòniques:
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització
dels espais públic urbanitzats.
-Llei 13/2014, Legislació consolidada de accessibilitat. (BOE 30/10/2014)
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- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
El projecte contempla els diferents aspectes indicats en l’anterior normativa
permetent l’accés a tothom sense cap mena de discriminació per qualsevol
discapacitat, tant en el disseny de les superfícies practicables, com en la selecció
dels elements:
Es desenvolupa aquest apartat i és justifiquen les normatives a l’ANNEX 1.

| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent
| UPC - ETSAV

20

4

MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

4.01

PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Aquest programa és aproximat i caldrà ésser consensuat amb l’empresa
constructora un cop adjudicada l’obra:
TASCA

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

01 TREBALLS PREVIS
Neteja
Senyalització i organització d'obra
02 ENDERROC
Enderroc
03 MOVIMENT DE TERRES
Extracció/moviment de terres
Compactació del terreny i subbases
04 FONAMENTACIÓ
Sabates corregudes
05 ESTRUCTURA
Llosa de formigó i murs perimetrals
06 PAVIMENTACIÓ I ACABATS
Polit de la llosa
07 INSTAL·LACIONS
Adaptació de rasant
08 JARDINERIA
Protegir els arbres
09 MEDIS AUXILIARS
Aplec de material nou i reciclat i eines
Terres i runa
10 GESTIÓ DE RESIDUS
Gestió de residus

El projecte només te sentit que es realitzi en una única fase.

4.02

ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES

Accessos a l’obra
L’accés dels vehicles i treballadors es podrà produir des del carrer 501 i el carrer
del molí. Quan es tracti de vehicles especials s’accedirà sempre pel carrer 501.
L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota
l’obra i únicament obrir‐se en el moment d’accedir o sortir maquinària o material
de l’obra, sempre amb supervisió de personal d’obra.
Il·luminació de l’obra
Ja que l’obra està prevista realitzar‐la en l’exterior i principalment durant el dia,
es disposarà de llum natural. En cas de requerir‐se enllumenat provisional,
s’adaptaran
els
mecanismes
necessaris
per
assegurar
el
correcte
desenvolupament de les obres.
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S10

Zona d’acopi i instal·lacions provisionals
La zona d’acopi i instal·lacions provisionals és situarà entre la xemeneia i els
parterres de la plaça 19 d’abril. Aquesta zona que estarà ballada durant tota
l’obra no afecta al recorregut de vianants ni vehicles. L’àmbit de projecte també
quedarà ballat durant tota l’obra.

4.03

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució previst de les obres és de menys de 3 mesos.
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ANNEX 1
Justificació de la normativa

En el present annex és justifiquen les quatre normatives que s’han tingut en
compte en relació a la supressió de barreres arquitectòniques:
- Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic
de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització
dels espais públic urbanitzats.
CAPÍTULO IV Áreas de estancia
El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible asegura el
cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presenta
resaltes o escalones.
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, en las áreas de estancia
están conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y garantizan su
uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las personas, incluidas
las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo.
CAPÍTULO V Elementos de urbanización
El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que se ubican
en áreas de uso peatonal garantiza la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no
discriminación de todas las personas. No presentan cejas, ondulaciones, huecos,
salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni
superficies que puedan producir deslumbramientos.
Los elementos de urbanización nunca invaden el ámbito libre de paso de un itinerario
peatonal accesible.
El pavimento del itinerario peatonal accesible es duro, estable, antideslizante en seco y
en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo
que, en todo caso, impide el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento
asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.
No hay rampas ya que la pendiente máxima que propone el proyecto en zonas accesibles
es del 6%.
La rampa es del 10% pero presenta recorridos alternativos.

CAPÍTULO VII Urbanización de frentes de parcela
Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, y nunca invaden el
itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
CAPÍTULO VIII Mobiliario urbano
Los elementos de mobiliario urbano de uso público están diseñados y ubicados para que
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación
y diseño responde a las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invade el
itinerario peatonal accesible.
| Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial a Sallent
| UPC - ETSAV

b)

El diseño de los elementos de mobiliario urbano asegura su detección a una
altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no
presentan salientes de más de 10 cm.

Bancos
A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la
discriminación, hay que cumplir con los siguientes criterios de accesibilidad:
-Disponen de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m
y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
-Tienen un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
-A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud disponen de una franja libre de
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispone de un área libre de obstáculos donde pueda
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario
peatonal accesible.
Los nuevos bancos no cumplen estos criterios porqué ya se dispone de dos unidades en
la plaza 19 de abril diseñadas cumpliendo estos criterios
CAPÍTULO X Obras e intervenciones en la Vía Pública
Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública garantizarán las condiciones
generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales.
Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos
sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de
advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o
fracción.

-Llei 13/2014, Legislació consolidada de accessibilitat. (BOE 30/10/2014)
Artículo 8. Condiciones de accesibilidad de los espacios urbanos de uso público
existentes.
Los espacios urbanos de uso público considerados existentes de acuerdo con lo
establecido por el apartado 1 de la disposición transitoria tercera, así como las
instalaciones de servicios y el mobiliario urbano respectivos, deben ir adaptándose según
las determinaciones del plan municipal de accesibilidad elaborado por el ente local y las
intervenciones que se realicen en los mismos deben cumplir, en todos los casos, con los
ajustes razonables y los plazos establecidos por la presente ley y por la correspondiente
normativa de desarrollo.
Las intervenciones en el espacio urbano de uso público respetan la ley vigente.
Artículo 10. Elementos de urbanización y mobiliario urbano.
1. Los elementos de urbanización y de mobiliario urbano que se instalen en los espacios
urbanos de uso público, ya sea en los espacios viales, ya sea en los espacios libres,
deben cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas por la normativa, y deben
garantizar siempre itinerarios peatonales accesibles.
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2. La proporción de unidades accesibles que deben tener los elementos de urbanización
y el mobiliario urbano, así como las características del diseño, la ubicación y el espacio
de interacción, deben determinarse por reglamento.
Los elementos de mobiliario urbano cumplen con las condiciones de accesibilidad
establecidas por la normativa y las características que determina el reglamento.

- Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat. ( (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(B.A.U.) i ANEXO 1
Elementos de urbanización adaptados
El pavimento en espacio de uso público es duro, antideslizante y sin regruesos diferentes
a los propios del grabado de las piezas. En parques y jardines, se admite pavimento de
tierras compactadas con un 90% PM (Próctor modificado).
Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas
de las rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la
inscripción de un circulo de 3 cm. de diámetro como máximo. La disposición del enrejado
se hace de manera que no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de
ruedas.
Mobiliario urbano adaptado
Los elementos de mobiliario urbano son accesibles a través de un itinerario adaptado.
Su ubicación permite siempre la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de
0,90 m. de anchura x 2,10 m. de altura.
Los elementos salientes y/o volantes que sean superiores a 15 cm. de vuelo y que
limiten con itinerarios tienen como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 0 y 0,15
cm. de altura para que puedan ser detectados por los invidentes, o bien se situarán a
una altura igual o superior a 2,10 m.
Los elementos para impedir el paso de vehículos están separados por una distancia
mínima de 0,90 m.
Elementos de protección y señalización para las obras en la vía pública.
Los elementos de protección y señalización de las obras en la vía público a deben cumplir
las siguientes condiciones:
Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la vía público a deben señalizarse y
protegerse mediante barreras estables y continuadas que permanecerán iluminadas toda
la noche.
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Se colocarán los elementos de protección y señalización de forma que las personas con
disminución visual puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. No se utilizarán
cuerdas, cables o similares.
Existirá un nivel de iluminación mínima de 10 lux para advertir de la presencia de
obstáculos o desniveles.

- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
CAPÍTULO II: Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Artículo 12. Elementos de urbanización.
La pavimentación de los itinerarios peatonales da como resultado una superficie continua
y sin resaltes, que permita la cómoda circulación de todas las personas. El pavimento
tiene una resistencia al deslizamiento que reduzca el riesgo de los resbalamientos. Se
evitarán elementos sueltos o disgregados que pueden dificultar el paso.
Las rejillas, registros y demás elementos de infraestructuras existentes en la vía pública
estarán enrasados o fuera del espacio libre de paso de los itinerarios peatonales.
Artículo 15. Mobiliario urbano.
Todos los elementos de mobiliario urbano se disponen de manera que no se invade el
ámbito de paso, ni en el plano del suelo ni en altura, de los itinerarios peatonales.
La instalación del mobiliario urbano es tal que se garantiza la aproximación y el acceso a
cualquier usuario. Asimismo se garantizará una altura y orientación adecuadas para su
correcto uso.
Artículo 17. Obras e intervenciones en la vía pública.
En el caso de obras, públicas o privadas, u otras intervenciones que afecten a la vía
pública se garantizarán unas condiciones suficientes de accesibilidad y seguridad a los
peatones, en particular en lo relativo a la delimitación de las obras, la cual se realizará
con elementos estables, rígidos y fácilmente detectables, garantizando la seguridad del
peatón.
En los itinerarios peatonales de las zonas de obras se garantizará un paso continuo y
seguro, sin resaltes en el suelo ni elementos salientes.
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ANNEX 2
Procés participatiu pel codisseny del parc
esportiu urbà

Per arribar a projectar un espai urbà esportiu tenint en compte les opinions dels
usuaris es proposa un pla participatiu. L’horitzó és integrar i guiar la comunitat
en la presa de decisions durant tot el procés de disseny. Aquest apoderament
permetrà que creen un gran vincle amb l’espai i s’apoderin com a comunitat.
OBJECTIUS
Inclusió de l’usuari en la presa de decisions
Disseny validat per totes les parts
La màxima integració al paisatge i funcionalitat del disseny
MÈTODE
Sessions molt pràctiques al mateix àmbit on es planteja el projecte.
Creació d’un grup de whatsapp, per a consultes ràpides, aportació d’idees per
part dels usuaris i debats varis. Eina molt útil per mantenir el procès viu en el
període entre sessions.
Enregistrament visual i també escrit.
PROCÉS
ACCIÓ
Captació

DATA
23/11/17-30/11/17

Informació

23/11/17-30/11/17

Creació grup
impulsor

30/11/17

Co-diagnosi i codisseny

8/12/17

Retorn i co-disseny

4/01/18

AVALUACIÓ
El grup de skaters és més nombrós
del que pensàvem.
Els agents de la zona entenen el
paper que juga l’skate dins del
projecte
global.
Al voltant d’uns 20 joves, amb edats
dels 6 als 17 anys, utilitzen de forma
freqüent l’espai. Aquests fan el nexe
amb altres usuaris. També es crea
un grup de whatsapp.
Es desenvolupen diferents propostes
d’skate: plaça, lineal i bowl.
El grup es decanta per la combinació
entre un de tipus plaça i un de lineal.
Ens proposen incloure el programa
Turn-on (d’ocupació) per a
desenvolupar
fases d’obra.
Hi ha una resposta positiva a la
proposta més definitiva que es
planteja, s’ajusten mesures dels
diferents elements.
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Validació
Avaluació
Retorn

29/01/18
23/02/18
Fi d’obra

RESULTATS
Cohesió comunitària i intercanvi
Convivència en l’espai entre diversos agents
Assessorament “tècnic” del projecte per part dels propis usuaris

S’adjunta la següent documentació:
SESSIÓ 1
Acta
Enquesta
Propostes plantejades
SESSIÓ 2
Acta
Recull fotogràfic
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ACTA SESSIÓ 08/12/17_ Procés participatiu pel co-diseny de l’ampliació del skate park de Sallent

Data
Lloc de
celebració:

Assistents tècnics

Assistents

8 de desembre de 2017 a les 16.00h
Plaça 19 d’Abril - Sallent de Llobregat, Bages, Barcelona
Noms

E-mail

Telèfon

Mar Esteve

maresteve93@gmail.com

637868990

Miguel Ángel Hernández

miguel.maha@gmail.com

651544244

Yeray Sarmiento

yeray.sarmiento@hotmail.com

678013401

Noms

Edat

Experiència patinant

1. Gerard

10 anys

2 anys

Scooter

2. Martí

10 anys

2 anys

Scooter

3. Izan

11 anys

1 any i mig

Scooter

4. Guillem

11 anys

2 anys i mig

Scooter

5. Yaser

11 anys

5 mesos

Scooter

6. Yasin

13 anys

-

Scooter

7. Kevin

11 anys

-

Scooter

8. Marcos

10 anys

1 any

Scooter

9. Etienne

17 anys

3-4 anys

Skater

10. Adri

17 anys

5-6 anys

Scooter

11. Pau

12 anys

1 any

Scooter

12. Adri

16 anys

4 anys

Skater

13. Jonathan

14 anys

-

-

14. Marcel

8 anys

dies

Scooter

15. Damià

17 anys

6 anys i mig

Scooter

16. Quim

11 anys

3 anys

Scooter

17. Rafa

15 anys

6 mesos

Scooter

18. Naim

15 anys

1 any

Scooter

Tipus

19-21. 3 més nois sense identificació

Scooter

22. Pare d’en Marcel

-

08-12-2017

Temes a tractar

Anàlisi de les propostes d’ampliació i millora de la zona de skate park de Sallent, situada a la
plaça 19 d’abril. Concreció de tipus de parc a dissenyar. Introducció del concepte de parc
esportiu urbà.

Objectiu de la
sessió

Obtenir valoracions per part dels skaters de les primeres propostes pensades i iniciar un codisseny de la zona.

Estructura de la
sessió

Presentació del nostre projecte

5’

Presentació de cada assistent

5’

Activitat 1. Valoració de les 3 propostes

45’

Activitat 2. Dissenya el teu skatepark

90’

Dubtes i preguntes

10’

Agraïment i enquestes

5’

Dins del grup es diferencia entre els que patinen en scooter, majoritàriament els que s’estan
iniciant, i els que patinen en skate. Tenen obstacles preferits diferents però dialoguen molt
entre elles per arribar a una solució que agradi a ambdós.

Activitat 1

PROPOSTA 1. SKATE-PLAÇA
En general una proposta ben acceptada:
Els de scooter troben a faltar rampa plana i quarter i/o half pipe, ja que troben que els
elements per grindar de skaters son massa alts.
Els de skate troben necessari l’addició d’unes escales, ja que permet saltar amb una amplitud
concreta i/o d’una piràmide., permet fer trucs concrets.
Valoren que al haver diferentes zones patinables, es poden adaptar segons l’usuari altern a les
altres, així com per nivells i experiència.
Troben bé que els dissabtes a la tarda el CAU utilitzes la part superior i ells poguessin patinar
a la part inferior.
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PROPOSTA 2. SKATE LINEAL (aprofitant la pendent natural)
Tant el grup d’skaters com el de scooters troben que plantejar un skatepark directament en
pendent és inviable. No poden controlar la velocitat i la caiguda pot ser més greu. També cal
d’un obstacle de retorn al final de la pista lineal.
Tot i així la idea d’skatepark lineal si que la troben interessant, però més llarga del que s’ha
plantejat.
Els de scooter voldrien afegir una fun box amb rampa plana i quarter pipe.
Els de skate troben a faltar una barra de grindar de perfil rodó, no és per substituir la de perfil
quadrat, sinó que calen les dues per fer trucs diferents.

PROPOSTA 3. BOWL
Els grups aquí no es posen d’acord.
Els de skate accepten que la idea del bowl és interessant però que limita molt els trucs,
t’acabes cansant i sabent que el pressupost és limitat prefereixen varis obstacles que un de
gran. També pensen que un bowl atrauria a molta gent de fora del poble ja que no n’hi han de
gaires.
Els de scooter opinen que seria genial en primera instància, però també creuen que amb el
pressupost preferirien altres elements més petits però amb varietat.

Durant tota l’activitat tant petits com grans estan atents i participen.
Activitat 2

Es demana que construeixin propostes sobre la maqueta per parelles però ells s’organitzen per
fer una proposta tots els que fan skate i una altre els que fan scooter. Al acabar, de forma
espontània, es posen a organitzar una proposta que els podria agradar als dos.
Proposta skaters
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La proposta s’organitza amb una zona superior per poder patinar amb elements urbans i un
seguit d’obstacles organitzats principalment amb dues línies i una àrea de retorn al centre o al
lateral. En general, volen elements baixos com escales o desnivells varis per poder saltar i
grindar.
Tot i estar fent la seva proposta ideal pensaven molt amb fer espais pels scooters o posar bancs
pels pares que venen a mirar.
Proposta scooters

El que prioritzaven és tenir rampes d’impulsió així que van fer servir totes les que el joc
proposava. Volien que a cada element si pogués arribar des d’una rampa. També veiem un
concepte de linealitat però menys accentuat que la proposta anterior.

Proposta comuna

Hi ha una primera zona per patinar transversalment i desprès tres propostes lineals. Van acabar
utilitzant toes les peces del joc ja que eren molts participants els que la muntaven. Tot i això,
quan els comentem que segurament no tindrem tan de pressupost ens comenten que potser la
proposta adjunta a la zona verda es podria substituir per uns bancs lineals tipus “MACBA” tal
i com es veu a la imatge.
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Proposta on es demana que re col·loquin les peces actuals i n’afegeixin dues més

Respecte als mòduls actuals proposen separar-los més i posar la barra per grindar i la taula de
pic-nic al nivell de la plaça. Pel que fa als nous obstacles tots estan d’acord en que cal un altre
impulsador i algun element baix tipus banc o quadrat per poder grindar.
En aquesta activitat participen majoritàriament els més grans de cada disciplina.

Comentaris i
aportacions
recollides durant
l’activitat

-Es preocupen pel tema de la neteja i manteniment.
- La taula de pic-nic del costat de la xemeneia no hauria d’estar clavada, ja que son els propis
skaters els que la desplacen segons el truc que volen realitzar.
-Proposen una festa de inauguració on es pintin els mòduls, invitar una empresa que organitza
inauguracions de skateparks i inivtar amics seus que canten i ballen.
-El pare i el Damià expliquen que també els agrada molt fer parcour.
-A l’Eti li agradaria ajudar a construir el skate dins el programa turn on, on un altre jove també
i participa, a més l’Adri va formar part d’aquesta iniciativa. Ens pasa el contacte de la seva
professora Sara (telf: 655524366)
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Conclusions
generals

- El paviment actual de rajola tot i no ser l’adequat s’hi pot patinar bé, el problema és la
manca de manteniment d’aquest i que hi han rajoles que es troben aixecades impedint el
correcte lliscament i podent provocar caigudes. D’altra banda fa molt de soroll i els veïns es
queixen.

- En el cas que un obstacle sigui de formigó i la rebuda al paviment actual, no es cap
problema. El problema podria arribar a ser si el canvi de paviment és durant l’acceleració,
tot i que els skaters creuen que no seria un gra massa.

- La proposta que més els convenç és fer un skate plaça. Són conscients que diferents usuaris
utilitzen aquest espai i a vegades si fan festes. Així que aquesta solució seria la millor
resposta per a tots els usuaris.

- També són conscients de que hi ha molts nens petits que comencen a patinar així que hi si
poguessin haver diferents zones seria còmode per tots.

- En general els skaters volen més escales i elements urbans mentre que els scooters
demanen rampes

- Els divendres a la tarda és un dia que els va bé a tots així que es queda que la propera sessió
serà en aquest horari.

places

molt bé

bé

suggerencies

tornaries a participar en una altra sessió?

t’ha agradat la sessió?

si

si

1-2 anys

2-3 dies

si

malament

estaries interessat a participar en la construcció?

què milloraries?

creus que l’skatepark actual ja està bé?

altres llocs

skate

-1 any

quant temps fa que patines?

on patines?

1 dia

quants dies a la setmana patines?

quin tipus d’skate fas servir?

nom
edat
adreça

DIVENDRES 8 DE DESEMBRE DEL 2017

SESSIÓ 1
CO-DISSENY SKATEPARK

no

molt malament

no

no

carrer

+2 anys

+3 dies

VOLEM ESCOLTAR TOTES LES OPINIONS, és per això que us fem arribar
aquesta enquesta i us animem a participar
en la pròxima sessió participativa, on expliquem i debatem les propostes del projecte
general.

3.Millora de l’accés al riu des
del camí de cabrianes, neteja de la vegetació en el punt d’entrada i col•locació de taules de pícnic.

2.Ampliació de la zona d’skatepark
i zona peatonal.

1.Organització de la zona d’aparcament en la zona baixa de la plaça (alliberant de cotxes tota la zona pròxima a l’skatepark).

La proposta que fem en tota aquesta zona
es divideix en tres actuacions:

Som un grup d’estudiants del màster d’arquitectura de l’ETSAV (Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès) col•laborant amb l’Ajuntament de Sallent per
fer una millora de les zones pròximes al riu des del camí a Cabrianes
fins al pont de la Concòrdia (el nou).
El nostre grup ens centrem en la millora de la
zona que discorre des de la plaça 19 d’Abril (on
ara es situa l’skate) fins al camí a Cabrianes.

CO-DISSENY SKATEPARK

Projecte de millora del riu

SALLENTCOMPTA!

si

no

no

no

no

si

no

sallentcompta@gmail.com
whatsapp : 651 54 42 44

email :

MOLTES GRÀCIES!

ens és de gran ajuda saber la vostra opinió, és per això
que us demanem que ens feu arribar aquesta enquesta
omplerta fent-li una fotografia via:

utilitzaries ?

vegetació i la instal · lació de taules de pícnic , les

plantegem la millora de l ’ accés , la neteja de la

camí a cabrianes :

pel que fa a la tercera actuació , la milora de l ’ entrada al riu des del

activitats com paellades , mercats , etc .?

si

si

és segur que el teu fill faci skate a la nit ?

creus que estaría bé aprofitar aquest espai per fer

si

creus que és segura la convivència amb els cotxes ?

pel que fa a la segona actuació , l ’ ampliació de la zona d ’ skatepark :

quina ?

es fa alguna festa o activitat ?

quins ?

aquesta zona té altres usos ?

pel que fa a la primera actuació , l ’ organització de la zona d ’ aparcament :

sexe :

edat :

CO-DISSENY SKATEPARK

Projecte de millora del riu

SALLENTCOMPTA!

04-01-2010

ACTA SESSIÓ 04/01/18_ Procés participatiu pel co-diseny de l’ampliació del Skate Park de Sallent

Data
Lloc de
celebració:

Assistents tècnics

Assistents

4 de gener de 2018 a les 16.00h
Plaça 19 d’Abril - Sallent de Llobregat, Bages, Barcelona
Noms

E-mail

Telèfon

Mar Esteve

maresteve93@gmail.com

637868990

Miguel Ángel Hernández

miguel.maha@gmail.com

651544244

Yeray Sarmiento

yeray.sarmiento@hotmail.com

678013401

Noms

Edat

Experiència patinant

1. Gerard

10 anys

2 anys

Scooter

2. Martí

10 anys

2 anys

Scooter

3. Izan

11 anys

1 any i mig

Scooter

4. Roc

10 anys

2 anys

Scooter

5. Yaser

11 anys

5 mesos

Scooter

6. Yasin

13 anys

-

Scooter

7. Kevin

14 anys

-

Scooter

8. Marcos

10 anys

1 any

Scooter

9. Etienne

17 anys

3-4 anys

Skater

10. Adri

17 anys

5-6 anys

Scooter

11. Paul

11 anys

1 any i mig

Scooter

12. Pol

10 anys

-

Skater

13. David

11 anys

-

-

14. David M.

14 anys

2 anys

Scooter

15. Denis

14 anys

-

Scooter

16. Guillem

14 anys

-

Scooter

Tipus
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17. Arnau

14 anys

-

Scooter

18. Isaaac

14 anys

-

Scooter

19. Guillem F.

14 anys

-

Skater

20. Pol C.

14 anys

-

Scooter

21. Martí

11 anys

-

Scooter

22.Marc

17 anys

-

Scooter

23. Albi

16 anys

-

Skater

24. Jai broadbridge

18anys

-

Skater

Temes a tractar

Anàlisi de la proposta d’ampliació i millora de la zona d’skatepark de Sallent, situada a la
plaça 19 d’abril. Concreció d’elements, mides i altures.

Objectiu de la
sessió

Obtenir valoracions per part dels skaters de la proposta planejada i seguir el co-disseny de la
zona, ajustant obstacles, mesures i altures.

Estructura de la
sessió

Presentació del equip (pels nous assistents)

5’

Presentació de cada assistent

5’

Activitat 1. Presentació de l’avanç de la proposta 15’
Activitat 2. Debat per millorar la proposta

40’

Dubtes i preguntes

10’

Agraïment

5’

Dins del grup es diferencia entre els que patinen en scooter, majoritàriament els que s’estan
iniciant, i els que patinen en skate. En aquesta sessió han vingut més skaters que en l’anterior i
també alguns joves que practiquen actualment les dues disciplines.
Activitat 1

PRESENTACIÓ DE L’AVANÇ DE LA PROPOSTA

04-01-2010

Els presentem la proposta més avançada que estem treballant i varies variants de la mateixa.
També els expliquem els raonaments que ens han portat fins aquest disseny. Els més
importants són:
-La integració en el paisatge
-Nova relació entre la part pavimentada i natural
-No tocar les instal·lacions existents a la plaça
-Allunyar-se al màxim dels veïns
La posició general els agrada, i la maqueta ajuda molt a que entenguin la proposta. Els
ensenyem sobre el lloc lo que ocuparà, tot i que amb tants cotxes aparcats és difícil fer-se una
idea de l’espai.
També els agrada la disposició general dels obstacles. Entre les diferents variants demanen
tenir descans (superior a 1,20 m de profunditat) al final del half-pipe (i que aquesta tingui
variants).
Si poguessin afegir nous obstacles posarien una barana rodona, un traster com el de Navarcles
una piràmide i un caixó quadrat.

Tots els assistents participen en aquesta activitat.
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Activitat 2

Aquí debatem concretament cada punt de la proposta per anar definint el disseny:
-Pel que fa el caixó quadrat és pot solucionar amb la part superior del skate, potser queda una
mica justa amb la xemeneia però.
-El banc existent els agrada perquè a darrera podran posar coses per saltar. Debaten si ha de de
ser de 60cm d’amplada o potser més, uns 80cm.
-En aquesta part superior de la proposta també els agradaria que hi hagués una barra rodona
per grindar.
-La disposició de la rampa llarga amb el caixó els agrada. I la barra ha de ser quadrada com la
proposada.
-Pel que fan les escales però plantegen si es podrien dividir i ens una banda deixar les
proposades i en l’altre fer menys graons. De forma que la distancia total serà més curta i les
puguin saltar senceres. Màxim que poden saltar és 1,5m. Ens recomanen que mirem les
escales de la plaça de l’ajuntament com a referència. Allò s’ho saltant tot.
-En el half-pipe final proposen que la primera rampa sigui més baixa que la segona. En la
primera rampa posarien dues entrades més accentuades (com les del Prat de corba inversa) a
cada lateral, d’un metre més o menys.
-Pel que fa la rampa del final proposen que tingui dues altures, una de 1,2m i l’altre que pugui
arribar fins els 2m, sempre que les dues tinguin la mateixa curbatura. Ens ensenyen exemples
on això passa.
-També proposen que el mur que dona cap al riu fos en rampa i tot fos com una semi bowl. Ja
que per la distància de les dues rampes és més una bowl que una half –pipe.

En aquesta activitat participen majoritàriament els més grans de cada disciplina.
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Comentaris i
aportacions
recollides durant
l’activitat

-Creuen que està poc il·luminat i que les bombetes de les faroles es podrien canviar per LEDs.
-A l’estiu volen ombra perquè sinó només poden patinar de nit.
-Pregunten si es podran grindar els altres bancs de la plaça sense que els fiquin multa.
-Els més grans creuen que el seu nivell serà més elevat aviat i tenen por que la pista sigui
massa simple.
-S’interessen per el futur de les rampes existents, si aquestes quedarien tal i com ja estan,
s’integren al projecte o bé desapareixen.

Conclusions
generals

- La idea general els agrada i veuen que seria una bona pista que respon més o menys a les
necessitats de tots.

- Totes les propostes que surten s’incorporen desprès d’arribar a un consens en el llarg debat
de la sessió.

- Quedem que els anirem informat de les modificacions periòdicament per whatsApp abans
de la pròxima sessió.

- Comenten que ens faran variants de la proposta amb un joc que tenen pel mòbil on et pots
crear la teva pista de skate.

Recull fotogràfic de la segona Sessió:
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