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Àmbits d’actuació i de remodelació
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.1 ÀMBIT JOCS INFANTILS
Incorporant nous jocs infantils naturalitzats i integrats en el paisatge
del parc, espai acompanyat d’un talús vegetal i un espai d’estada
Creació de sorral central
Àrea d'exercicis estàtics
2. ÀMBIT CENTRAL
Principal punt de creuament del Parc, espai pavimentat que incorpora
la font dinàmica, les maquines esportives per a adults i diferents
espais d’estada
Restauració dels tobogans de l’escala

Projecte de plantació d’arbrat i arbustives al llarg del parc, l’av. Comtes
de Pallars i
c/Professor Fassman
Plafons informatius traduïts
Circuït de panells informatius del parc i el poble al llarg de l’av. Comtes
de Pallars

3. ÀMBIT PÍCNIC I ESTADA
Espai reservat a la col·locació de taules de pícnic, vinculades a l’arbrat
existent i a l’espai de connexió wifi
4. ÀMBIT ESPORTS
Espai lliure vegetat amb poca densitat d’arbres per potenciar l’esport a
l’interior del parc. Zona vinculada a un talús vegetal practicable
5. ÀMBIT EXPLANADA
Zona vinculada a l’escullera escalable, la rampa d’accés accessible i
l’espai lliure d’arbrat per tal de permetre la col·locació i muntatge d’un
escenari eventual.
EN EL CONJUNT DEL PARC
Recol·locació nou mobiliari: bancs, tumbones, taules, fonts, tancats de
fusta
Creació de bancs integrats a l’escullera, font d’aigua a l’espai central i
bancs de fusta al centre del parc
Nova vegetació
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Aspectes recollits del procés de
participació
Al llarg de la primavera del 2018 (abril – juliol 2018) és va dur a terme
un procés participatiu on van sorgir diferents propostes recollides per
part del consistori local i que s’han tingut en compte a l’hora de redactar el projecte de remodelació, sent els criteris base a l’hora d’actuar.
Van sorgir les següents propostes (extracte):
- Fer un parc més dinàmic
Dotar d’ús els extrems del parc. Generar més activitat des del propi
Riuet, creant una xarxa de nodes i diferents centralitats que es
retro-alimentin.
- Fer un Riuet accessible i integrador
Si bé és un sentiment pràcticament unànime que agrada molt la gespa,
tenir tants metres de parc ha de possibilitar que es puguin generar uns
recorreguts accessibles per tot el parc (o com a mínim en algunes
zones), amb la millora dels accessos, canvis de paviment, passarel·les
de fusta...
- Incentivar el Riuet com a recorregut
Recorregut que vagi recollint les connexions amb l’entorn del parc, on
vagin passant coses i que sigui nexe d’unió entre la resta de punts i
objectius. Hi ha d’anar apareixent bosses d’activitat, zones destinades
a diferents públics, diferents ambients, que tot ell suposi un treball
més pensat de la vegetació (amb un augment de la diversitat de
vegetació, colors, olors…), recuperar d’alguna manera l’aigua que hi
havia hagut.
Que alhora pugui ser punt d’inici d’un recorregut de passeig o pràctica
esportiva més llarg (tipus la volta a les Vernedes), o punt d’inici de
recorreguts de senderisme de l’entorn del municipi.
- Un Riuet per a tothom
Diversificar el perfil d’usuaris. Fer un parc atractiu per a diferents
segments d’edat i per a compartir en família lligat al recorregut: zona
per a joves, zona esportiva, zona per a gent gran (aparells de gimnàstica)... En concordança amb la destinació turística que som: aigua,
esports, natura, riu, muntanya, amb uns trets culturals molt marcats i
per gaudir en família.

- Un Riuet per estar-hi
Millorar el comportament climàtic/tèrmic amb noves zones d’ombra.
Ja siguin ombres vegetals amb els arbres existents podats d’una
manera més intencionada, amb un arbrat més present i divers, o amb
la instal·lació d’alguns tendals.
Mobiliari lligat a aquestes zones d’ombra: bancades, grades,
taules/pic-nic, diversitat de paviments...
- Un Riuet lligat al Terraplè (Av. Comtes de Pallars-C-13)
Apropar el Riuet al seu entorn i atreure l’entorn cap al Riuet. Aprofitar
el potencial de la secció. Establir una connexió més directa amb el
Terraplè, connexions directes de recorregut, connexions visuals
intencionades per atraure els passejants mitjançant grades, rampes,
escales, bancals i terrasses a diferents nivells
- Espai de nova centralitat pels grans esdeveniments a nivell local.
Dotar-lo d’una infraestructura bàsica fixa per potenciar esdeveniments festius i culturals.
Grades, escenari, pèrgoles, tendals mòbils o fixes, wifi…
- Potenciar i millorar els jocs infantils
Introduir al Riuet altres tipologies de jocs tradicionals i moderns,
diversificar-los i renovar-los, amb una estètica que reflecteixi el
territori (fauna, flora, caiacs...)
S’ha valorat i contemplat totes les demandes sortides del procés de
participació ciutadana incorporant-les totalment o parcialment en el
projecte de forma directe o fent un anàlisis de la necessitat expressada
i oferint una solució coherent amb el projecte i les seves possibilitats.
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Alguns del elements clau de
la proposta
Replantejament de la vegetació i el concepte de
zona verda des d’una persperctiva que renova el
concepte de parc dins del poble, amplia els
espais d’ombra i genera nous àmbits i espais per
fomentar els diversos usos i funcions. (No hem
d’oblidar que Sort estàr rodejat de boscos i muntanyes però aquest parc permet generar un espai
verd d’activitats al bell mig del poble per petits i
grans, i amb criteris d’accessibilitat.)
Es potencia el paisatge de bosc de ribera en
galeria al llarg del Parc
Es millora l’accés de vehicles per serveis a
través de rampes i escales.

Es millora i es renova l’espai de jocs infantils i
zona d’adults.
Es millora i es renova l’espai per activitats (espai
de grades) i esports, així com una zona de picnic.
Es millora el paviment de carrers adjacents al
parc i de terrasses (Av. Comtes de Pallars i c.
Profes. Fassman).
La renovació en el seu conjunt suposa una
important millora de l’espai a nivell socio-cultural que afavoreix tant l’ús local com el dels visitants i en especial el turisme familiar.

S’implementa una passarel·la al llarg de tot el
parc per fer-lo més accessible.
Es milloren els serveis: rec, il·luminació,
mobiliari, senyalització...
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Secció

Espai de grades a la zona 2

5

PROJECTE DE REMODELACIÓ En blau, estat previ i en negre proposta de remodelació de paviments
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PÍCNIC

ZONA D’ACTIVITATS
I ESPECTACLES
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Vegetació i paisatgisme
En l’actualitat l’àmbit gaudeix de la presència de vegetació arbòria i
herbàcia diversa
El projecte preveu conservar el major número d’arbres possible amb la
finalitat de preservar el seu interès botànic i mediambiental, i retirant
només els arbres estrictament necessaris, guardant una estructura
arbòria amb una presència prou important per al conjunt de la proposta.
Per tal de trencar la ortogonalitat de la massa d’arbres existents es
proposa la plantació d’una sola espècie arbòria al llarg de tot el parc.
Aquesta nova espècie aporta una imatge de conjunt i permet llegir
l’espai com un bosc de ribera en galeria. L’espècie escollida per acomplir aquesta funció és el bedoll (Betula pendula i Betula utilis). El bedoll
resseguirà tot l’àmbit de d’alt a baix i formarà petits boquets tal i com
passaria en un entorn natural. En total, comptant els arbres que s’han
tret, amb la reposició el parc incorpora uns vint arbres més dels que ja
hi havia.

Un altre estrat de vegetació serà el que resseguirà part dels talussos
per tal de cobrir-los de verd. L’heura serà l’encarregada de complir
aquesta funció. Les heures es plantaran al peu dels talussos amb la
finalitat que els trepin.
Es preveu la recollida, retenció, laminació i infiltració d’aigua en
diversos punts del parc, es tracta dels anomenant biòtops. Aquests
espais creadors de biodiversitat actuen de coixí en la recollida de
l’aigua de pluja, però també de les possibles avingudes o pujades del
nivell freàtic. Els biòtops es planten d’espècies afines a l’aigua com és
el cas del sanguinyol, el corneller i el sumac.

A part de la nova imatge de conjunt, el bedoll ens dona nitidesa i
coloració al llarg de l’any. El tronc blanc i les fulles grogues a la tardor
ens traslladen directament als paisatges de ribera.
Per altra banda la presència de la vegetació herbàcia és molt important en aquest espai. Es tracta de poder conservar la taca verda de
prat existent dins de la nova proposta. El projecte preveu la conservació del banc de llavors existent i la seva ressembra per tal de conservar-lo en les millors condicions.

Espai de grades a la zona 5
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Inicialment està previst que al talús es plantaran espècies arbustives
dures i d’una certa dimensió. Els arbusts escollits són el boix, el romaní
o el neret. Es tracta d’espècies que impedeixin que es trepi per al talús i
que permetin mantenir-lo verd.
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Totes les espècies vegetals seleccionades son autòctones i/o
adaptades agroclimàticament a les condicions locals, evitant les
espècies invasores i afavorint la biodiversitat d’ambients.

!

Cal recordar que els aspectes d’afavoriment d’espècies autòctones
com a solucions sostenibles, juntament amb la incorporació de
solucions que milloren l’accessibilitat són els elements que han
permès aconseguir una bona puntuació en els ajuts del Pla de
Turisme, i en conseqüència poder finançar l’obra.
També cal recordar que aquesta informació correspon al projecte
executiu de l’obra i per tant, pot no recollir canvis o variacions en el
projecte licitat i realitzat finalment per part de la constructora.

Passatge sota el pont
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