
UN RIU D’ACTIVITAT
Actualment el Riuet, en el seu ús quotidià, 
focalitza tota la seva activitat en la zona 
superior d’instal•lacions, una oferta d’acti-
vitats enfocada principalment en famílies i 
canalla. Això afavoreix el poc aprofitament 
de tot el que queda més enllà del Pont Vell, 
limitant l’ús del Riuet a un terç de la seva 
extensió. 

Creiem que aquest fet és una oportunitat 
per a incentivar la circulació longitu-
dinal del Riuet remarcant que el parc s’ex-
ten des de la zona de jocs fins a l’oficina de 
turisme. 

Aquest nou eix garantitzarà l’accessibili-
tat del parc i incorporarà nous usos que 
responguin a les necessitats de les noves 

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

ÀREA DE TUMBONES
Aprofitar el talús per a recol-
zar-hi tumbones on estirar-se i 
llegi o relaxar-se.

ÀREA AMB TAULES
Disposar taules i bancs per a picnics, 
festes d’aniversari, amb jocs de taula 

pintats, etc. 

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
Aprofitar un pas molt freqüentat pels peatons per a 
crear un nou accés al RIuet mitjançant unes grades 
des del passeig al parc.  Sirgues per a penjar toldos.

ENDREÇAR L’APARCAMENT EXISTENT

Mantenir l’aparcament i plantar ar-
bres per a que facin ombra als ve-
hicles aparcats. En cas de fires, si 
aquestes necessiten més espai que 
el reservat, es pot ocupar tot aquest 

espai d’aparcament.

RECORREGUT ACCESSIBLE AMB 
ÀREES DE’EXERCICIS ESTÀTICS

Fem el Riuet accessible per a tothom. Connec-
tem la rampa de la font amb la rampa de l’ofi-
cina de turisme amb una passarel·la de fusta a 

nivell del terreny del parc. 

ACCÈS PER A VEHICLES
Eixamplar rampa per a permetre 

l’accès de vehicles per a fires.
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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.

“LA CASETA DEL PARC”

Estructura de fusta 
que contigui un xirin-
guito  o punt d’infor-
mació que s’encarre-
gui del manteniment 
dels lavabos públics i 

magatzem.

Recuperem l’aigua del riuet, aquesta 
apareix durant tot el recorregut que 

va de punta a punta del parc.

LÀMINA D’AIGUA

Recuperem l’aigua del riuet mitjançant 
una sèquia que acompanya el recorre-
gut accessible durant gairebé tota la 
seva durada. Aquesta sèquia també aju-
darà a drenar l’aigua de la pluja i del pro-
pi terreny en cas de saturació.

INFRAESTRUCTURA PER A FIRES
El recorregut s’eixampla per a permetre la ubicació 
de paradetes durant les fires i s’acompanya amb una 
pèrgola per a generar ombra. 

JOCS D’AIGUA
Aprofitar les fonts existents 
per a crear un circuit d’aigua 

per a la canalla.

CIRCUIT SENSORIAL
Seqüència de diferents textures per al pavi-
ment (pedres, sorra, escorça...). Disposat al 
voltant de l’àrea de jocs infantils.

ESPAI RESERVAT PER ESPORTS
Deixar espai lliure sense arbres suficientment gran 
per a que hi càpiga un camp de volei. Al magatzem 
del “xiringuito” es guardaria la xarxa.

Sirgues de banda a banda del Riuet 
per a disposar-hi vegetació de fulla 

caduca.

UMBRACLE VEGETAL

BOULDER SOTA EL PONT
Aprofitar l’espai sota el pont de la Seu 

per a ubicar-hi un boulder.

Durant el recorregut apareixen zones 
amb aparells per a realitzar exercicis està-
tics.

usuàries. Per exemple, petits espais d’exer-
cicis estàtics i descans per a la gent gran, la 
Caseta del Parc o l’escenari, que apareixen 
en punts on s’eixampla el recorregut. 

Acompanyant aquesta circulació humana 
apareix un recorregut d’aigua que vol te-
nir present el passat del Riuet, materialit-
zat en una sèquia i en làmines d’aigua.

Un altre punt important d’aquesta pro-
posta és la implantació d’un nou focus 
d’activitat relacionat amb el terralplé i 
la Plaça Major, consistent en unes grades i 
un escenari. Les grades permeten crear un 
nou accés al parc aprofitant el fluxe pro-
vinent de la Plaça Major i alhora acolliran 
el públic per a futurs espectacles.

L’espai que segueix al Pont de la Seu s’ade-
qua amb una infraestructura per a 
fires i deixa lliure l’espai per a la carpa. 
Es manté l’estacionament existent, orde-
nant-lo, però en cas que les fires necessitin 
més espai poden arribar a ocupar-lo. 

El recorregut accessible finalitza a la ram-
pa de l’oficina de turisme, relacionant-se 
així amb la zona d’equipaments.

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.


