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4.ESTAT ACTUAL I ESTRATÈGIA

ESTAT ACTUAL REGENERACIÓ DE LA VEGETACIÓ FER ACCESSIBLE EL TALÚS 

ELIMINACIÓ DE LA TANCA DE XIPRERS

veure. 

vulguin les que visitants als exposades i 

rehabilitades troben es coves aquestes 

dia en Avui refugis. seus els construït 

havien fàbrica la de treballadors primers 

els on barri el envolten que talusos dels 

de Sant Oleguer. Forats dins els marges 

coves les en troba es barri del L'origen 

ús d'aquests.

fer a veïns als ajudar i l'envolten 

quefacilitats les a cap d'obrir-lo 

tal per urbans elements aquests 

i barri el entre connexions 

Ripoll. El que es pretén és establir 

Riu del fluvial parc del també 

comaixí esportius d'equipaments 

envoltat troba es barri El 

RETORN ALS ORIGENS

CONNEXIÓ AMB L'ENTORN

i que deixi de ser un cul de sac.

augmentar la circulació al mirador 

així aconseguint parc, el amb 

mirador el connecta que camí 

del partir a produïrà es projecte 

del L'inici amagat. i inconnex 

espai Un mirador. el conflictiva, 

zona a com marcar van veïns, 

els amb reunions les de una En 

E: 1 / 500

PLANTA ESTAT ACTUAL

CONNEXIÓ A LA XARXA PÚBLICA

la xarxa pública.

a cap l'aigua expulsa que formigó 

seva part inferior amb un canal de 

la a compta talús del nord zona La 

abocador a base de llençar-hi deixalles.

un en convertint acabat ha ho gent La 

estat. mal en i descontrolada vegetació 

la domina hi on barri del inconnexa 

Actualment el talús es troba en una zona 

l'espai d'intervenció.

que la gent pugui tenir una relació directa amb 

tal per zona la s'adequarà descuidada, quedar 

a torni no i conservi es vegetació la que tal Per 

del que disposa el talús.

l'assolellament i vistes les potenciaran 

es manera d'aquesta part, A nova. una 

vegetació actual es retirarà i s'implantarà 

La d'aquesta. ecològica regeneració la és 

zona la a desenvolupar a principal L'acció 

passa alguna cosa.

parc el acaba d'on enllà més a que 

intueixi parc, al estigui que persona la 

que farà part, a i tancada, actualment 

zona la a arribar pugui que lluminositat 

las'augmentarà riu, al cap parc del 

visuals les s'obriran manera D'aquesta 

control.sense creixin que tal per 

invividualment transplantaran es que 

7 haurà n'hi tanca la a existents 15 Dels 

construïts.visuals límits els dins finit 

espai d'un sensació la creant petanca, la 

de zona la llum de priva Alhora inferiors. 

equipaments els i riu del zona la i parc 

el entre visual connexió una existeixi 

de la zona del talús fa que actualment no 

parc el separa que xiprers de tanca La 

MIRADOR PUNT CONFICTIU
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