
UN PONT D’INFLEXIÓ

ÀREA DE JOC SIMBÒLIC
Estructura que permeti eixamplar el 
pas peatonal superior.

JOCS APROFITANT EL TALÚS
Talús per a escalar, per a pujar amb 
xarxes i cordes.

CIRCUIT ENTRE ELS ARBRES
Amb arbres existents i arbres nous dis-
tribuir passarel·les i cordes al voltant de 

tota l’àrea de jocs.

BOULDER AL TALÚS
Aixecar estructura que recolzi al talús per a fer un 
boulder amb diferents inclinacions. Plantar nous ar-
bres de fulla caduca per a protegir del sol als escala-
dors   a l’estiu. Possibilitat de fer slack-line, hamaques.

ÀREA DE TUMBONES
Aprofitar el talús per a recolzar-hi tumbones 

on estirar-se i llegi o relaxar-se.

ÀREA AMB TAULES PER A PICNIC
Disposar taules i bancs per a picnics, 
festes d’aniversari, etc. Cobrir amb 
sirgues de banda a banda del Riuet 

amb toldos correders.

RESERVAR ESPAI PER A UNA CARPA GRAN
Per a fires grans que ja s’hi duen a terme. Preveure 
espai de pas per a furgonetes que puguin accedir 

des de baix del Riuet.

GRADES I “LA CASETA DEL PARC”
Eixamplar el pont de la Seu i fer grades fins al Riuet, 
amb un escenari per a fer espectacles. Aprofitar sota 
de les grades i sota el pont per a ubicar un possible 
xiringuito amb lavabos públics i magatzems per a la 

brigada i fires. 

LIMITAR ÀREA PER A GOSSOS
Aprofitar que actualment no hi ha 
gespa per a reservar espai on po-
den accedir-hi els gossos. Es plan-
teja treure l’aparcament, plantar ar-
bres i col·locar bancs i una font. Una 
altra opció seria que convisquessin 
gossos i vehicles.

MILLORAR L’ACCESSIBILITAT
Rampa accessible des del pont de la Seu fins 
a  l’àrea d’exercicis estàtics, i connectar aquest 

punt amb altres accessos amb una passarel·la.

ÀREA D’EXERCICIS ESTÀTICS

ESCENARI
Preveure una plataforma de fusta 
amb una mínima infraestructura 
per a espectacles, com ara acro-

bàcia aèriea, dances, teatre...

Cobrir amb sirgues de banda a ban-
da del Riuet i plantar alguna vegeta-
ció per a fer ombra a l’estiu, com per 

exemple una parra.

LAVABO PÚBLIC

UMBRACLE VEGETAL

ACCÈS PER A VEHICLES
Eixamplar rampa per a permetre 

l’accès de vehicles per a fires.
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EIXAMPLAR VORERA

EIXAMPLAR VORERA

OFICINA DE TURISME

NOVA UBICACIÓ DELS JOCS EXISTENTS
Com que els jocs existents es consideren perillosos 
ja que varios infants s’hi han fet mal, es treuen de 
l’àrea infantil . Es conserven a l’altra banda del parc 

degut al seu contignut emocional.

Actualment la zona del Pont de la Seu i tot 
el que el segueix està infrautilitzat degut 
a les males condicions en les que es troba. 
Per canviar això, proposem que aquesta 
sigui la ubicació d’un nou focus d’ac-
tivitat que revitalitzi tot aquest entorn. 
D’aquesta manera s’entén que el Riuet 
comprén des de la zona de joc fins al Pont 
de la Seu.

S’eixampla el pont amb l’aparició d’unes 
grades que baixen al Riuet i que a sota 
acolliran la Caseta el Parc, magatzems 
i lavabos públics. A més, al pont també 
començarà una rampa que garantitzarà 
l’accessibilitat i que serà l’inici d’un recorre-
gut fins al següent accés. 

Es crearà un nou accés al Pont Vell, per a 
respondre als fluxes circulatoris provinents 
de la Plaça Major.

Del Pont de la Seu a l’oficina de turisme s’hi 
ubicarà una nova zona d’esports rela-
cionada amb l’àrea d’equipaments i el Poli-
esportiu, amb un boulder i nova vegetació. 
Es suprimirà la zona d’estacionament i es 
limitarà una zona per a gossos, responent 
així a la necessitat d’aquelles persones que, 
tot i no estar permés, porten els gossos al 
Riuet. 

En ambdues propostes s’implanten les ma-
teixes millores a la zona d’instal•lacions. 

En el cas que es faci aquesta proposta, s’es-
tablirà un ordre de prioritats i es desenvo-
luparà el projecte per fases.


