
QUIN RIUET VOLEM?

I_DIAGNOSI CONJUNTA

El parc del Riuet com a espai públic central del poble és un punt simbólic de Sort, és el seu cor. Un parc d’una extrema singularitat que el fa especial. 
Segurament, un dels espais amb que la població més s’identifica, un niu de records, experiències viscudes i molta història. Però, com el veiem ara ma-
teix? Ens agrada tal i com està? Quin és el seu futur? Com volem que sigui a partir d’ara? Ràpidament veiem que té un gran potencial per aprofitar.

En resposta a aquestes preguntes i a una demanda creixent entre la població de Sort amb llarg recorregut en el temps, la COMISSIÓ DE PARTICIPA-
CIÓ DE SORT decideix impulsar un procés participatiu per repensar de manera col·lectiva el futur del parc. Per fer-ho es compta amb la col·laboració 
voluntària, la dinamització del procés i l’acompanyament tècnic del col·lectiu d’arquitectura COOPD’ERA, que treballa per un model d’arquitectura 
conscient i un urbanisme participatiu. Tot això, amb el suport de l’AJUNTAMENT DE SORT.

Una DIAGNOSI COL·LECTIVA, a partir de la qual hem GENERAT ESTRATÈGIES que ens han guiat per PROPOSAR ALTERNATIVES. Les idees recollides 
durant tot aquest procés les reflectirem en unes propostes concretes de les que, per VOTACIÓ POPULAR, n’escollireu la definitiva.

L’inici d’aquesta plujosa primavera ens va impedir estrenar el procés on 
tocava, al Riuet. Tot i això, es va viure una intensa primera sessió on con-
juntament vàrem analitzar l’estat actual del parc. A partir de la introduc-
ció de tres dinàmiques d’anàlisi de les activitats quotidianes, les activitats 
puntuals i els recorreguts que hi realitzen les usuàries anem coneixent 
entre totes el Riuet més a fons. Exposem punts de vista, debatem i ho 
dibuixem sobre el plànol. 

Tot això es complementa amb el tractament de la informació extreta a 
partir d’enquestes recollides online i a les bústies ubicades als porxos del 
carrer Major.

En paral·lel es realitza una sessió informativa i de presentació del procés 
que, alhora, acaba esdevenint una sessió més en tot aquest treball de 
recollida d’informació i opinions que han anat conformant les propostes 
de projecte.

Amb tota la informació recollida fins al moment, que ens permet tenir 
una visió molt més amplia del Riuet, realitzem conjuntament un estudi 
de les Oportunitats, les Amenaces, les Debilitats i les Fortaleses que té 
actualment el parc.
En aquest punt ens encaminem a començar a generar unes estratècies 
i idees globals que han de ser les que guiïn les propostes de projectes. 
Alhora, es van classificant segons la seva prioritat, magnitut i impacte.
En paral·lel a aquesta sessió, es torna a llençar una enquesta online, 
aquesta vegada per recollir propostes. També arriba als centres educati-
us i al casal d’avis.

Amb les estratègies generades, aparèixen les primeres traces proposi-
tives sobre el paper. A partir d’aquestes, seguim debatent, proposant 
noves idees, modelant-les... i mica en mica va agafant forma el nou Riuet 
de Sort.

EL RIUET DE SEMPRE UN RIU D’ACTIVITAT UN PONT D’INFLEXIÓ COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DE SORT
impulsat per

en col·laboració amb

amb el suport de

Més informació a:

www.sort.cat/nouriuetdesort

Un riuet per tothom. 
Diversificar el perfil d’usuaris. Fer un parc atractiu també per la gent que no hi va, 
adolescents, joves i gent gran.
Lligat al recorregut, zona joves, zona esportiva, zona gent gran (aparells de gim-
nàstica)...

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 
(o com a mínim en algunes zones), amb la millora dels accessos, canvis de pavi-
ment, passarel·les de fusta…

Fer un parc més dinàmic. 
Dotar d’ús els extrems del parc, per evitar-ne l’abandonament i la brutícia. Abando-
nament propiciat per no ser pols d’activitat ni ser espais de pas en cap dels recorre-
guts (zona nord), o recorreguts de poca importància (zona sud).
Generar activitat des del propi Riuet, creant una xarxa de nodes/ diferents centrali-
tats que es retroalimentin.

II_GENEREM ESTRATÈGIES

III_PROPOSEM ALTERNATIVES

IV_VOTACIÓ DE PROJECTES
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Vota una de les 3 propostes per millorar el parc del Riuet de Sort

Diumenge 24 al parc del Riuet de 11h a 13h i de 17h a 18h

Des del 25 de juny i fins el 16 de juliol es podrà votar a l'Ajuntament

i també s'habilitarà el vot telemàtic al web del Consistori:
www.sort.cat/nouriuetdesort

Ajuntament 
de Sort

Quin riuet volem

Incentivar el Riuet com a recorregut. 
Recorregut que vagi recollint les connexions amb l’entorn del parc, on vagin pas-
sant coses i que sigui nexe d’unió entre la resta de punts i objectius. Hi ha d’anar 
apareixen bosses d’activitat, les zones destinades a diferents públics, diferents am-
bients, que tot ell suposi un treball més pensat de la vegetació (amb un augment 
de la diversitat de vegetació, colors, olors…), recuperar l’aigua que hi havia hagut...   
Que alhora pugui ser punt d’inici d’un recorregut de passeig o pràctica esportiva 
més llarg (com ara la volta a les Vernedes), o punt d’inci dels recorreguts de sende-
risme de l’entorn del poble.

”La caseta del parc”. 
Edifici de servei, construcció de dimensions reduïdes, compacta, lleugera, reversi-
ble. La construcció mínima que doni suport a les activitats que volem que es gene-
rin al parc per assolir els objectius marcats en la resta de punts.
Espai bar/quiosc, lavabos públics, petit magatzem de mobiliari i jocs pel parc, espai 
jove,... 

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 inten-

cionada, amb un arbrat més present i divers, o amb la instal·lació d’algun tendal.
Mobiliari per estar-hi, lligat a aquestes zones d’ombra.
Bancades, grades, taules/pic-nic, diversitat de paviments...

Un Riuet lligat al Terraplé. 
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 Terraplé. Connexions direc-
tes de recorregut, connexions visuals intencionades per atraure els passejants…
Grades, rampes, escales, edifici-ascensor, bancals i terrasses a diferents nivells...

Espai de nova centralitat pels grans esdeveniments a nivell local. 
Dotar d’una infraestructura bàsica fixa per potenciar esdeveniments festius i cultu-
rals puntualment. 
Grades, escenari, pèrgoles i tendals mòbils o fixes…

Potenciar i millorar els jocs infantils.
Introduir al Riuet altres tipologies de jocs, diversificar-los i renovar-los.

El cotxe i els gossos com a elements de controvèrsia.


