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1. Objecte de l’estudi. 

El Celrè al centre d’una Infraestructura Verda Multifuncional a Quart.

L’objecte del present estudi és proposar una Infraestructura Verda Multifuncional entorn 

l’eix fluvial - urbà del riu Celrè a Quart. 

1. Fer el riu accessible a tots. Millorar la connectivitat longitudinal entre l’Onyar i les 

Gavarres, i transversal entre els diferents equipaments i carrers de Quart.

2. Convertir el parc fluvial del Celrè com el major equipament públic del municipi, i com 

el principal eix vertebrador dels usos socials. 

3. Millorar la biodiversitat, diversificant la gestió de la riba i les lleres del riu Celrè, i 

pautant-ne l’accessibilitat i freqüentació. 

4. Anticipar posició i solucions estimades per gestionar les avingudes del riu Celrè 

excepcionals. Les solucions tècniques hauran de ser objecte d’un projecte específic. 

5. Equipar amb espais d’estada i miradors. 
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2. Encaix territorial i connectivitat. Criteris generals
    2.1 L’Eix fluvial del Celrè com a connector territorial. Gavarres - Onyar

    2.2 El Parc fluvial del Celrè  com a vertebrador del nucli urbà i els seus equipaments.

    2.3 El Parc fluvial del Celrè  com el major equipament públic de Quart



Estudi paisatgístic per establir una Infraestructura Verda Multifuncional al voltant del Celrè a Quart - Maig 2022 Estudi paisatgístic per establir una Infraestructura Verda Multifuncional al voltant del Celrè a Quart  - Maig 2022

6

    2.1 L’eix fluvial del Celrè com a connector territorial entre Gavarres i Onyar

Paisatge, Patrimoni i Salut : 
Els  rius com a grans connectors territorials, tant per la natura com pels humans, 
transcorren per zones planeres i creuen municipis amb el potencial d’oferir espais 
fluvials  hibrids per la natura i l’ús social. Per això creiem una oportunitat crear els 
camins fluvials del Celrè i de l’Onyar, aprofitant els trams existents i obrint-ne de 
nous per tal de donar continuitat a les ribes. 

El nou camí fluvial del Celrè, i de l’Onyar, son una alternativa a la Via verda de St 
Feliu-Girona, que es troba sobre-frequentada, com a vertebrador territorial. 
El Celrè enllaça amb les Gavarres aigues amunt, i amb el riu Onyar aigues avall creant  
potencialment una mena de bucles,o itineraris circulars, amb el recorregut de la 
Via verda que passa molt propera. A partir d’aquests bucles també hi ha la opció 
d’enllaçar amb altres rutes més llargues cap al Massís de les Gavarres, o cap a la 
plana.
Aquests itineraris volen posar en valor el patrimoni paisatgistic del municipi de Quart  
i el seu entorn immediat, i oferir camins saludables per la ciutadania. 
Itineraris de llarga/mitja distància : 

Itineraris de curta distància : 

5 bucles relativament curts que es centren a l’àmbit 
del nucli urbà de Quart i formen itineraris circulars  
entre el riu Celrè i la via verda. 

Una alternativa de passejada assequible per tots els 
publics al ser molt planera i propera a la ciutat. 
Alhora connecta diversos punts del municipi i es 
distributiva. 

- Bucle de l’Onyar - Celrè : 

- Bucle de l’Onyar - Via verda (proposta per un bucle de futur): 

- Els Bucles del Celrè : 

5,5 km

4 km
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    2.2 El Parc fluvial del Celrè com a vertebrador del nucli urbà i els seus equipaments

Visió per a una infraestructura verd - blava 
que connecta els espais verds del municipi a 
través d’un eix vertebrador, el riu Celrè. 
Un sistema connectat per camins i zones 
verdes, espais  propers a tothom, comfortables 
i accessibles a tots els públics. 

Avui, una sèrie de parcs urbans, places, i zones  
verdes que es troben repartides pel municipi 
amb connexions febles entre elles. Manca 
una estructura, i els espais publics actualment 
funcionen com un arxipèlag. 
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1.250 m - Camí fluvial del tram urbà del Celrè a Quart

6 Ha - Parc fluvial del Celrè

El futur Parc fluvial del Celrè es pot convertir en el major equipament 
públic  del municipi i un equipament central, lineal, i accessible per 
tothom. Esdevé cruïlla i un punt de trobada, on conflueixen els 3 eixos 
més importants del municipi de Quart:  

- un Eix històric, que atravessa el municipi, des de l’esglèsia de Santa 
Margarida i baixant pel carrer Plaça de la Vila, centre urbà on s’hi troba 
l’Ajuntament i condueix al riu Celrè. 

- un Eix d’equipaments, que es la continuitat de l’Eix històric a l’altre 
banda del Celrè, connectant diversos equipaments esportius i educa-
tius amb el Celrè i centre urbà. 
 
- el nou Eix fluvial que inclou una sèrie d’espais naturbans, entre la 
natura i la ciutat, espais per la divulgació ambiental, pel gaudi del riu, de 
diferents escales, usos i programes, espais per a l’apropiació ciutadana.  
 
El trobament d’aquests 3 eixos esdevé una cruïlla d’usos estructurants 
del municipi, i son espais capaços d’esdevenir un node de centralitat del 
municipi. 

La cruïlla esdevé un connector territorial entre les Gavarres, la plana i el 
municipi de Quart.

La cruïlla també es connectora ecològica, i social, on conflueixen els sis-
temes de paisatge, equipaments i patrimoni.

La Cruïlla es un node d’activitats i de trobada. 

 

    2.3 El Parc fluvial del Celrè com el major equipament públic de Quart

futur
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3. El Parc fluvial del Celrè - ordenació dels espais fluvials i espais 
públics annexes. 
    3.1 Millora de la biodiversitat i el mosaic paisatgístic

    3.2 Una seqüència d’espais públics, naturbans, diversos i complementaris

    3.3 Visió de conjunt

    3.4 Parc fluvial - Trams

            3.4.1 Tram 1 - Porta de l’Onyar 

 3.4.2 Tram 2 - El meandre del Celrè

 3.4.3 Tram 3 - Els prats centrals

 3.4.4 Tram 4 - El balcó del Celrè

 3.4.5 Tram 5 - Eixamplar la riba

 3.4.6 Tram 6 - El Parc d’Orient

 3.4.7 Tram 7 - Porta de les gavarres
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3.1. MILLORA DE LA BIODIVERSITAT I  EL MOSAIC PAISATGÍSTIC

Àrea d’estada en un prat al costat del riu i mobi-
liari ‘ad hoc’. 

LA GESTIÓ DIFERENCIADA

La gestió diferenciada promou zonificar espais i aplicar diversos règims de gestió, per 
reduir costos i promoure la biodiversitat. Unes zones es seguen regularment per tal de 
fer-les accessibles als ciutadans, i les altres quasi bé no es seguen com a refugi de fauna.  

segues regulars - prat baix   - apropiació ciutadana
EQUILIBRI

segues  esporàdiques  - prat alt/arbustives - refugi de fauna

Activitats d’educació ambiental amb els esco-
lars a l’àmbit del riu Celrè..  

Mobiliari ‘ad hoc’  amb vistes al riu.

Secció els diferents règims de gestió diferenciada en els prats i a l’entorn del camí principal. 

Diagrama que mostra les diferents tipologies de prats aplicant els règims de la Gestió diferenciada, i 
buscant un equilibri entre zones refugi de biodiversitat i zones per a l’apropiació ciutadana, a ambdós 
costats del Celrè. 

Riba esquerra del Celrè
ÀMBIT ‘REFUGI’

Prioritat preservar i reforçar la flora 
i fauna del riu. 

Aplicar règims de Gestió 
diferenciada amb prat alt en 
bona part de la superfície , per tal 
d’augmentar la diversitat florística 
del prat i respectar el cicle de la 
fauna associada, tot conservant 
l’hàbitat de diferents espècies de 
fauna que tenen refugi en aquests 
espais. 

Riba dreta del Celrè
ÀMBIT ‘ÚS PÚBLIC’

Prioritat l´ús i l’apropiació dels 
ciutadans dels espais de ribera. 

Aplicar Règims de Gestió diferenciada 
amb prat mig i baix per tal d’obtenir 
superfícies obertes com a àmbits 
d’estada, per passejar, i fer esport a la 
natura. 

prat alt

prat baix

Espais d’estada entorn el riu, aplicant dife-
rents règims de sega i ús dels prats. 

Ca
rr

il 
bi

ci
 d

e 
Ca

m
pd

or
à,

 G
iro

na
. E

M
F  

Ca
rr

il 
bi

ci
 d

e 
Ca

m
pd

or
à,

 G
iro

na
. E

M
F  

D
ib

ui
x 

so
br

e 
fo

to
, p

ro
je

ct
e 

La
c 

de
 S

al
ag

ou
. E

M
F

Fo
to

m
un

ta
ge

 ti
pu

s  p
er

 la
 G

es
tió

 d
ife

re
nc

ia
da

 d
el

 ri
u 

Te
r a

 G
iro

na
. E

M
F

Riba dreta del Celrè
ÀMBIT ‘REFUGI’

Riba esquerra del Celrè
ÀMBIT ‘ÚS PÚBLIC’



Estudi paisatgístic per establir una Infraestructura Verda Multifuncional al voltant del Celrè a Quart - Maig 2022 Estudi paisatgístic per establir una Infraestructura Verda Multifuncional al voltant del Celrè a Quart  - Maig 2022

12

plaçeta - porta
del Càntir

porta
del nord

plaça de
la terrissa

grada plantada
de l’escola

plaça
del forn

balcó del Celrè

plaça/ 
aparcament

plaça de
la vila

el gran prat

les illes
del Celrè

el
s c

am
in

s t
re

na
ts

prat de
les escoles

Passeig fluvial

Passeig fluvial
el Parc
d’Orient

terrasses de
les Gavarres

porta
del meandre

porta d’Orient

alcoves
de la freixeneda

closa
gossos

sales
pìc-nic

la plaça
de l’aigua

jardí 
fluvial

porta a les Gavarres

El Parc fluvial del Celrè concatena tota una seqüència 
d’espais naturbans diversos: zones obertes, bosquets, prats, 
camins,  corriols, places, placetes, terrasses, balcons al riu 
que permeten recórrer tot el parc i apropiar-se’n a diferents 
nivells i per a diferents usos:

1. El Passeig fluvial, 1100m,  ombrejat i accessible,  com 

a recorregut per a fer esport o connectar 2 veïnats del 

municipi. Ferm de sauló o similar

2. Els corriols o camins trenats, camins segats que pausen 

el ritme i et porten a descobrir nous espais.

3. Les portes, punts d’accés al parc amb informació.

4. El balcó del Celrè i la Plaça de la Terrissa, nou node 

de centralitat urbana en la cruïlla entre l’eix fluvial i 

l’eix d’equipaments. Apropa el riu als equipaments del 

municipi. 

5. La plaça de l’aigua, l’aula de natura i el jardí fluvial 

pedagògic al meandre del Celrè, nou node, punt de 

trobada i interpretació de la natura. 

6. Els prats oberts, espais gestionats a través de sega 

diferenciada, per al gaudi dels ciutadans, que poden 

acollir diversos usos informals, jocs infantils o esportius.  

7. Els prats petits, ‘alcoves’, i altres espais d’estada i 

descoberta de petit format. 

8. Espais refugi, espais on la prioritat es la preservació de la 

biodiversitat i l’ecosistema fluvial. 

3.2 Una seqüència d’espais públics, naturbans, diversos i complementaris
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3.3 Visió de conjunt

Els objectius que planteja el Parc fluvial son: 

1. Accessible per a tots els públics, amb camins i zones d’esta-
da ombrejats.

2. Protecció de la natura i l’ecosistema fluvial en equilibri amb  
l’apropiació i gaudi dels ciutadans.

3. Més sostenible, a través de canvis en la gestió de la vegeta-
ció, i amb una selecció d’espècies de nova plantació de clima 
mediterranis i amb previsió al canvi climàtic.

4. Ha de servir per a la sensibilització ambiental dels infants i 
ciutadania en general.

5. Garantir punts de trobada per als veïns , families, etc amb 
àmbits d’estada i joc, inclusiu i segur per a tothom.

6. Atraure l’activitat fisica, potenciar l’esport i l’estil de vida 
saludable a la natura.

7. Convertir-se en l’equipament públic més gran del municipi. 

1

2
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3

5

7

6
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Porta de l’Avellaneda

Entrada al  Camí fluvial del Celrè 
des del futur equipament  urbà. 

Punt de trobada on es proposa la 
col·locació d’alguns elements de 

mobiliari  i senyalística. 

Passeig fluvial del Celrè

Espai natura- refugi biodiversitat

Àrea sense accés públic, només de gestió.
No es gestiona la vegetació de forma regular 
sinó que es deixa pel desenvolupament de 
la flora i fauna del riu. Plantació d’arbustives 
que proveeixen de fruit a les aus (Cornus, 
Viburnum, Sambucus,...) 

Passeig fluvial del Celrè

Nou camí que ressegueix les ribes 
del Celrè. 

Un camí peatonal i per a bicicletes, 
per passejar i fer esport de manera 

confortable i segura.

Terrasses de l’Avellaneda

Zona verda ombrejada, amb prats 
oberts i zones de repòs al llarg del camí 
i de l’espai fluvial.  Parc híbrid de transi-

ció entre l’espai natural i l’espai urbà.

Íst

BH

1

2

3.4.1 Tram 1  - Porta de l’Onyar

ESPAI NATURBÀ DE TRANSICIÓ

Porta d’entrada al Parc fluvial del Celrè des 
de Girona, proper a la confluència amb el riu 
Onyar. 

Espai de transició entre l’entorn rural i urbà.

Arranjament del Camí fluvial que connecta el 
centre urbà amb els futurs equipaments del 
Nord del municipi.

Àmbits d’estada i prats mitjans oberts 
polivalents a les terrasses fluvials d’aquesta 

futur equipament

carrer de l’Avellaneda

carrer de Santa Margarida

carrer de la roureda

accés a
Can Noguer

Can Noguer

carrer del m
as baldoira

travessia del m
as abric

3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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3.4.1 Tram 1  - Porta de l’Onyar

1. Terrassa fluvial del Celrè a l’àmbit del C/ Mas Baldoira i porta de l’Avellaneda.  Sega homogènia de la vegetació a tot l’àmbit. Es proposa diversificar-la 2. Llera del riu. Mantenir prat baix a la vora per fer-ho accesible 
en un dels marges del riu. Deixar creixer i mantenir prat alt - so-
tabosc a la vora refugi. Mantenir l’equilibri entre els 2 marges. 

Imatges estat actual: 

Visió - Referències: 

Terrasses de l’Avellaneda. Àmbits de prat obert amb sega diferenciada per a 
l’ús públic

Mobiliari en talussos, per salvar el desnivel i multiplicar els punts de vista. Zones 
d’estada, descans i observació del paisatge

3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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Placeta del Càntir

Entrada al  Passeig fluvial del Celrè 
des de l’àmbit urbà.

Punt de trobada on es proposa la 
col·locació d’alguns elements de 

mobiliari  i senyalística. 

El meandre del Celrè

Parc naturbà a l’entorn del futur 
equipament de l’antiga depuradora. 
Disposa de superfícies obertes per 
a l’ús públic al costat del riu, i zones 
ombrejades per ‘estar’, jugar o fer 
esport a la natura. 
Es proposa la col·locació de taules, 
bancs, divans a les zones d’estada, i 
algun element de joc i/o esportiu. Pa
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Espai natura- refugi biodiversitat

Àrea sense accés públic, només de 
gestió.
No es gestiona la vegetació de 
forma regular sinó que es deixa pel 
desenvolupament de la flora i fauna 
del riu. Plantació d’arbustives que 
proveeixen de fruit a les aus (Cornus, 
Viburnum, Sambucus,...)  

Passeig fluvial del Celrè

Nou camí que ressegueix les ribes 
del Celrè. 

Un camí peatonal i per a bicicletes, 
per passejar i fer esport de manera 

confortable i segura.

Alcoves de la freixeneda

Espais ombrejats sota el bosc  de 
freixes com a zones de repòs al 
llarg del camí i de l’espai fluvial. 

E

Íst
BH

1

3.4.2 Tram 2  - El meandre del Celrè 3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

2

ESPAI DE TROBADA I DESCOBERTA

Una nova oportunitat per un dels espais oberts 
més grans del Parc fluvial . 

Reconversió de l’antiga depuradora en un 
espai de divulgació ambiental, i el magatzem 
municipal en aula de natura, entre les 
dues basses. Formant un petit complex 
divulgatiu i de coneixement de l’entorn.  

carrer de Santa Margarida

carrer de la taula
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2. Marge fluvial darrera antiga depuradora, tram sense escullera. Cal fer una millora en la gestió 
de la vegetació fluvial. 

Imatges estat actual: 

3.4.2 Tram 2  - El meandre del Celrè 3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

1. Vista des del pont del C/ Santa Margarida. Tractament homogeni de la vegetació als dos marges del Celrè i a la llera. 
Gran esplanada sense programa. 

Visió - Referències: 

Punts d’accés al parc, ‘Portes’ , espais de transició de l’àmbit urbà al naturbà, 
amb mobiliari i senyalètica normalment. 

Punts d’accés al parc, ‘Portes’ , espais de transició de 
l’àmbit urbà al naturbà, amb mobiliari i senyalètica nor-
malment. 

Divans ‘ad hoc’ en zones ombrejades al llarg del camí com a punt 
de repòs. 
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Garantir visuals creuades 
entre els 2 marges del riu a 
través de podes selectives 

ESPAI DE TROBADA I DESCOBERTA

Prat baix al centre i prat alt als marges 
del riu. Delimitar la closa amb noves plan-
tacions d’arbustives en massa

El ‘meandre del Celrè’ és avui en dia, un espai poc freqüen-
tat, sense ús o programa definits, i on al bell mig s’hi troba 
l’antiga depuradora en desús.

És un espai amb gran potencial, per la seva ubicació molt 
cèntrica al municipi,  i perque és un dels pocs llocs del Celrè 
que disposa de gran amplitud.

Proposem: 

- Reconvertir l’antiga depuradora en un espai de trobada i 
descoberta de la natura. La Plaça de l’aigua, el Jardí fluvial, 
l’aula de natura,...
- Aprofitar els elements existents i dona’ls-hi un nou ús. 
- Restaurar el marge fluvial i integrar-lo a la globalitat del 
parc 
- Donar continuitat al mosaic d’àmbits oberts , per a l’apro-
piació ciutadana, i àmbits inaccessibles com a refugi de na-
tura. 

1. La Plaça de l’Aigua: 
Node central i punt de trobada, amb la bassa de peixos i am-
fibis, possible futur centre de recuperació de fauna , que junt 
amb l’Aula de natura i el jardí fluvial esdevenen un conjunt 
per a la divulgació del medi ambient i natura. 

2. El Jardí fluvial: 
Restauració d’aquest espai del marge fluvial amb noves 
plantacions d’arbustives i herbàcies de ribera. A descobrir a 
través d’un recorregut entre passeres de fusta. 

3. Espais de pícnic a la vora del Celrè. Petites habitacions 
entre la natura al marge del riu amb mobiliari per poder as-
seure’s. 

4. la Closa (dels gossos): gran esplanada que es delimita a 
través de plantacions arbustives on els gossos poden correr 
i jugar tranquilament. 
La presència o no de gossos és un aspecte de gestió podent 
ésser aquest un espai obert polivalent. 

3.4.2 Tram 2  - El meandre del Celrè

tatami

nou gual

bassa
peixos -amfibis

plaça del aigua

closa (gossos)

aula
naturavisuals creuades
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Passera del jardi fluvial pedagogic 
(Agence territoires - sermange)

Mobiliari adaptat al lloc, per pícnic i per 
gaudir de l’entorn

Moll de la bassa jardí. 
(Gustafson Porter - Westergasfabriek )

Paleta vegetal amb diversitat d’espècies 
arbustives del sistema fluvial

Un jardí ple de flora de ribera: espècies 
arbustives i herbàcies entre camins 
interpretatius

Una sèrie d’espais petits, reservats  al 
costat del riu amb taules, bancs i altres 
peçes de mobiliari per a grups

Una plaça per trobar-se, interpretar i 
aprendre des de dins la natura 

L’aula natura dona espai cobert per a 
activitats al votant de la natura.
(Ataria - estudio ataria)

Plaça ombrejada al voltant de la bassa 
de recuperació de fauna.

2.Jardí fluvial pedagògic 3. Espais de píc-nic1.Plaça de l’aigua

Nous guals per creuar i acostar-se al 
Celrè. 

El tatami, mobiliari de grup. 
(EMF - La Vora de Girona)

tractament límit dels habitatges 
amb arbustives mediterrànies

mantenir espais de prat baix fent 
habitacions per els àmbits de pícnic

vora refugi per
biodiversitat

espais de pic-nic

bassa
jardí de ribera

jardí fluvial pedagogic
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3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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El gran prat

L’espai que té més amplitud al llarg de tot el riu 
en l’àmbit urbà. Es troba molt proper a grans 
equipaments del municipi com les escoles, i es 
un lloc molt central.
Lloc idoni per oferir usos com jocs infantils, 
esportius, i usos informals per a l’apropiació 
ciutadana.
Es proposa de col·locar-los al llarg de tot 
l’àmbit del gran prat i integrats a la natura. 
També la plantació d’arbustives autòctones 
com pistacia, viburnum, rhamnus,... al límit 
amb les cases per tal d’oferir intimitat i crear 
un gradient de transició al parc.
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Espai natura- refugi biodiversitat

Àrea sense accés públic, només de 
gestió.
No es gestiona la vegetació de 
forma regular sinó que es deixa pel 
desenvolupament de la flora i fauna 
del riu. Plantació d’arbustives que 
proveeixen de fruit a les aus (Cornus, 
Viburnum, Sambucus,...) 

El bosquet

Zona ombrejada. La terrassa fluvial forma una 
balconada al riu, punt on es proposa de crear 
un corriol a través de la sega del prat, sense 
ferm. Es un camí secundari, de descoberta, 
com alternativa ‘pausada’ al Camí fluvial 
principal de llarg recorregut. 

descoberta
els camins trenats

Camins segats dins la vegetació que et 
permeten recorrer l’espai i descobrir-lo de 
forma diferent. Donen accés al gual que 
condueix a les illes del Celrè.  Es proposa 
col·locar un tatami vora el riu com a punt de 
repòs i estada. 

Acostar-se al riu 
Les Alcoves del Celrè

Dues terrasses a la riba esquerra i en 
una cota molt propera a l’aigua. 
Es proposa de fer un gual per tal de 
poder creuar el riu i tenir un espai 
d’estada a la vora de l’aigua. 
Sega dels 2 prats amb gestió 
diferenciada, i del corriol que els 
comunica, la resta es deixa com a refugi 
de biodiversitat
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D

u
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sU

jocs gent gran

ping pong

jocs 0-12

pistes 

1 

2

3

4

3.4.3 Tram 3 - Els prats centrals

ESPAI CENTRAL DE JOC I ESPORT

L’amplitud d’aquest marge del Celrè i la 
proximitat a les escoles i altres equipaments 
municipals  fan d’aquest espai el lloc idoni per 
el joc diversificat i esports varis.

carrer de la taula

carrer de la teula

carrer del forn

carrer de les escoles
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3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

tatami

Espai natura- refugi biodiversitat
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3.4.3 Tram 3 - Els prats centrals

Imatges estat actual: 

2. Aprofitar l’obertura del gran Prat, preservar 
l’amplitud de l’espai segat central delimitant directa-
ment amb les cases al fons i amb un nou limit d’ar-
bustives que integren la zona urbana. 

1. Aprofitar la qualitat de l’ombra del bosquet. 
Aquest espai natural s’aprofita per passsar el camí 
a través. 

3. Aprofitar els espais delimitats per la vegetació 
existent per col·locar joc i esport en habitacions de 
diferents mides. Repensar la barana de fusta

4. Espai pla a la riba esquerra, reduir la sega de 
vegetació deixant un petit espai d’estada, i la resta 
com a refugi de flora i fauna sense segar la seva 
totalitat, on es proposa de plantar arbusts de so-
tabosc de ribera (Viburnum, sambucus, cornus)

Obrir camins trenats entre prats alts per tal de permetre el 
pas alternatiu i mes relaxat al del camí fluvial

Obrir habitacions, les illes del Celrè, segant els prats enmig 
de la vegetació alta al costat de la llera

Acostar-se a l’aigua, descoberta, joc natural Tatami com a zona de descans en grup, trobada 

Crear un parc lineal organitzant els diferents jocs en habitacions de 
diferents mides, segons  edat i/o usos, a través de la vegetació existent i 
noves plantacions

Visió - Referències: 
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Plaça de la Terrissa

Plaça-Balcó a la riba esquerra. 
Es proposa crear una plaça a l’es-

pai entorn el museu de la Terrissa i 
futur centre cultural, punt central 

de connexió entre el Parc fluvial 
del Celrè i els equipaments espor-

tius de la ciutat.

Balcó del Celrè

Espai de l’actual Carrer Ginestà 
Gubert. Es proposa pacificar el 

trànsit del carrer fent plataforma 
única, de forma que sigui un espai 
de prioritat peatonal, i accés amb 
vehicle nomes per veins. Un espai 
públic  pavimentat , balconada al 

Celrè.  

El prat de les escoles

Obertura de Prats a través de la  
gestó diferenciada com a àrees 

d’estada i/o repòs al llarg del camí

Escola de Santa Margarida

pavelló

Llar d’infants 

Centre cultural
 de la Terrissa

Local social

plaça
del forn

Passeig fluvial del Celrè

B

H
Espai natura- refugi 
biodiversitat

Àrea sense accés públic, només de 
gestió.
No es gestiona la vegetació de 
forma regular sinó que es deixa 
pel desenvolupament de la flora i 
fauna del riu. Plantació d’arbustives 
que proveeixen de fruit a les aus 
(Cornus, Viburnum, Sambucus,...) 

Mur protecció inundabilitat

12

3

Carrer del tren

A
vinguda de la Bòbila

3.4.4 Tram 4 - El Balcó del Celrè

LA NOVA CENTRALITAT 
MUNICIPAL

Punt de confluència entre el riu 
Celrè, el centre urbà i equipaments 
municipals.
Gran potencial de connectivitat 
social i urbana amb el riu com a 
nexe d’unió.

4

5

6

carrer de les escoles

3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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Imatges estat actual: 

1. Prat de les escoles prop del riu i allunyat del límit més urbà, al 
límit del qual s’elevará el mur de protecció conta l’inundació

2. Façana de l’escola Sta Margarida. Mantenir arbustives i enfila-
disses, heura, marfull, etc. a la façana de l’escola per tal de cobrir i 
integrar el mur que fa de  límit.

3. Carrer de Ginesta Gubert - Museu de la Terrissa actual, que queda com un darrera enlloc d’oferir 
una façana fluvial als ciutadans. 

6. Carrer de Ginesta Gubert. Parc infantil i tanca fins al límit del cap de talús del riu, riu invisible a 
ulls del ciutadà. Es proposa acostar el camí a la llera per guanyar vistes. 

4. Camí actual tapat de vegetació. Cal treure el bambú invasor i  
gestionar l’estrat arbustiu, herbaci i branques baixes d’arbres per 
tal d’obrir finestres i visuals creuades entre vores del riu. Ampliar la 
visual al voltant del Passeig fluvial per garantir la seguretat. 

5. Accés des del pont de l’Av. de la Bobila al costat de l’aparcament 
municipal. Un dels espais més estrets i afectat pel mur de protecció 
de la inundabilitat. 

3.4.4 Tram 4 - El Balcó del Celrè 3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ3.4.4 Tram 4 - El Balcó del Celrè

plaça de l’estació
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avinguda de la bòbila

carrer del tren centre cultural
la terrissa

llar d’infants

aparcament / plaça

balcó del Celrèplataforma única
multifuncional

mantenir prat baix entre el limit del balcó i la baranaGD:

mur per prevenir l’inundació

muret per prevenir l’inundació

visuals creuades

obrir finestres

per garantir 

camí fluvial
< PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

secció balcó mirador

plaça
del forn

btt

plaça de
la terrissa

L’espai entorn el Museu de la Terrissa es actualment un 
espai de pas, que viu d’esquenes al riu i poc integrat a 
l’entorn. 
Creiem però que es un espai amb un gran potencial 
de cruïlla i confluència que té la capacitat de propiciar 
sinèrgies a nivell municipal. 

Proposem : 

- Integrar el riu Celrè com a nou eix de centralitat urbana i 
social 

- Pacificar el nou Eix cívic fruit de la confluència del Celrè 
amb el centre urbà on s’hi troben varis equipaments 
públics. 

1. PLAÇA DE LA TERRISSA. Sòcol sobre el riu. Espai intermig 
entre el riu i el centre cultural de la terrissa,  actiu per usos de 
bar, terrassa, biblioteca, espera escola,...

2. GRADA PLANTADA DE L’ESCOLA. límit aterrassat 
similar a la Plaça de la Terrissa, dona continuitat a l’espai i 
obre l’escola al riu....., crea una doble grada com a punt 
d’estada junt amb la grada de la Plaça de la Terrisa. 

3. BALCÓ DEL CELRÈ. Passeig de carena que atrau 
activitats, apropa mirades al Celrè i permet seure “amb els 
peus al riu”....

4. PLAÇA DEL FORN.  Plaça ombrejada i connectora entre 
equipaments. Pacifica el tram de Carrer del Tren davant 
del local social creant un gran espai públic, connecta el flux 
peatonal entre els equipaments i el balcó del Celrè.
S’hi trasllada el forn, avui darrera el museu de la Terrissa , 
per donar-li més visibilitat i permetre executar les obres de 
la futura plaça.  

Celrè confluència - Cruïlla d’activitats
Eix fluvial + Eix d’equipaments
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3.4.4 Tram 4 - El Balcó del Celrè

escola
santa margarida

pavelló

plaça
del forn

local social

btt

pavelló municipal

ca
rre

r d
e le

s e
sc

oles

carrer del tren

escola 9 de quart >

enfiladisses

vora refugi per
biodiversitat

vora refugi per biodiversitat

mur per prevenir l’inundació

visuals creuades

balcó del Celrè

camí fluvial

PARC FLUVIAL DEL CELRÈ >

prat de les escoles

plaça de
la terrissa doble

grada
confluència

pati
escola

grada escola plantada

aparcament
integrat

El balcó del Celrè permet passejar de forma elevada sobre el 
riu, a l’ombra, amb bones visuals obertes entre vores i amb la 
possibilitat de seure amb els peus ‘dins del riu’.
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La plaça de la terrissa es un espai ombrejat, amb terrassa, junt 
a la façana activa (bar i biblioteca) del nou centre cultural. La 
façana amb vidre reflexant multiplica l’espai fluvial.
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A la plaça del Forn s’ubica l’actual forn del museu de la Terrissa. 
La plaça es planta amb arbrat d’ombra i connecta el local social i 
la nova plaça de la Terrissa. 

pl
aç

a 
m

aj
or

 b
an

yo
le

s 
-

jo
se

p 
m

ia
s

La grada plantada de l’escola crea un espai habitable, actiu i 
intermedi entre el balcó del Celrè i el pati de l’escola.
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LA TERRISSA
NOU CENTRE DEL CELRÈ

Centre Cultural de la Terrissa, el nou equipament 
públic de Quart, criteris per a la seva implantació: 

AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DONANT FAÇANA AL RIU

FAÇANA AMB VIDRE REFLEXANT PER ENMIRELLAR 
EL RIU, AMPLIFICAR L’ESPAI FLUVIAL I INTEGRAR-LO 
A L’ESPAI PÚBLIC

SÒCOL ACTIU - BAR, TERRASSA AL RIU, BIBLIOTECA

ATERRASSAR EL LIMIT DEL PATI DE L’ESCOLA I
OBRIR-LO A LA NOVA PLAÇA

GRADA DOBLE - MULTIPLICAR TROBADES I
ESTARS CAP AL RIU

terrassa
grada de
la terrissa

grada
plantada

de l’escola

biblioteca
al riu

façana reflectant
del riu

grada
doble

pati de
l’escola

enfiladisses

balcó del Celrè

mantenir prat baix a la 
vora del Celrè

GD: finestres obertes per
garantir visuals creuades

3.4.4 Tram 4 - El Balcó del Celrè
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El sòcol actiu guanya alçada sobre el riu, multiplica les visuals entre vores i 
dona espai ample i continu per activitats entre cultura i natura...

S’amplia el Centre Cultural de la Terrissa amb un nou volum. El nou edifici en 
‘L’ cobreix la mitjanera de l’edifici d’habitatges i federa el centre cultural amb 
una única façana reflectant. Multiplica l’entorn fluvial i recull l’activitat al voltant 
del centre cultural.
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Monomaterialitat. Tractant la plaça, les curves, grades i seients amb terrissa, 
es dona continuitat i fluidesa a l’espai. Es construeix la confluència amb el ma-
teix material creant un únic espai de trobada.
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Ajuntament

CAP

Plaça de l’Estació
M

ur protecció inundabilitat

Passeig fluvial del Celrè

HB

Terrasses fluvials

Antic aparcament de la Indústria 
alimentària existent, com es troba 
dins la zona inundable afectada es 

proposa de crear un gradient de 
murets i terrasses per tal de pujar 

cota fins on marca l’estudi 
hidràulic.

Porta del Nord

Porta d’accés a l’espai fluvial, des 
del centre urbà. Es troba en una 

zona afectada per la inundbilitat 
on caldrà col·locar-hi uns murs de 

protecció. Es proposa de fer un 
accés que es pugui obrir i tancar 

per accedir al parc segons les con-
dicions de previsió de riuades. 

Espai natura- refugi 
biodiversitat

Àrea sense accés públic, només de 
gestió.
No es gestiona la vegetació de 
forma regular sinó que es deixa pel 
desenvolupament de la flora i fauna 
del riu. Plantació d’arbustives que 
proveeixen de fruit a les aus (Cornus, 
Viburnum, Sambucus,...) 

1

2

3 4

Carretera de G
irona

Plaça de la vila

carrer de ginesta gubert

carrer de l’estació

3.4.5 Tram 5 - Eixamplar la riba

EL CELRÈ GUANYA ESPAI

Marge fluvial més estret de tot el Parc 
fluvial que es troba afectat per la zona 
inundable del Celrè. 

Sotmés a canvis importants pel futur 
mur de protecció de la inundabilitat. 

Es proposa com una oportunitat de 
guanyar espai al riu, enretirant el 
futur mur de protecció el més enrera 
possible i eixamplant el marge fluvial 
per guanyar amplada. 

3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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Imatges estat actual: 

1. Camí molt estret davant el CAP. Es proposa limi-
tar l’access de vehicles tan proper al marge fluvial 
per tal d’omplejar el pas de passejants i recuperar 
espai fluvial.

2. L’aparcament de vehicles tan proper al riu no es 
viable amb la nova zona de protecció de la inunda-
bilitat, i el parc fluvial. Es proposa acotar l’aparca-
ment i/o desplaçar-lo a altres zones del municipi. 

3. Sega actual de la llera i marges homogènia. Es 
proposa deixar creixer la vegetació dels talussos 
per afavorir la vegetació del riu, i segar l’àmbit de 
terrassa plana i propera al camí per a l’apropiació 
ciutadana. 

4. Camí molt estret al costat de l’industria ali-
mentaria. El projecte proposa transformar aquest 
aparcament en les terrasses fluvials. 

Terrasses fluvials. Zonas d’estada guanyant alçada fins a la cota assenyalada a 
l’estudi d’inundabilitat. L’espai es accessible i apropiable durant tot l’any,
i segur quan calgui protegir-se d’una possible avinguda. 

Les terrasses fluvials. Possibles grades amb bancs d’estada i 
camins per al pas de passejants. Es guanya alçada i es generen 
terrasses apropiables.

Les terrasses fluvials. Possibles grades amb bancs d’estada i 
camins per al pas de passejants. Es guanya alçada i es generen 
terrasses apropiables.

3.4.5 Tram 5 - Eixamplar la riba

Visió - Referències: 

3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ
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mur al limit
de la propietat

S2

S3

S1

3.4.5 Tram 5 - Eixamplar la riba 3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

PREVENIR LA INUNDABILITAT

L’àmbit més central del Parc fluvial es troba afectat per l’àrea d’inundabilitat del 
Celrè i amb la necessitat de construir-hi un mur per prevenir aquesta inundabilitat. 
Es proposen una sèrie de criteris paisatgístics a tenir en compte alhora d’executar 
aquest mur un cop es tingui l’estudi hidràulic corresponent.
El criteri es allunyar el futur mur de protecció al límit més llunyà de la riba  per 
guanyar capacitat de desguàs i espai fluvial i de passeig.

3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

1. mur al límit
de la propietat

2. muret-banc proper
a l’equipament

3. murets - terrasses

S1

S2

S3

e 1.200

mur al limit
de la propietat

muret-banc proper 
al equipament

murets - terrasses

obres de protecció lineals: 
dics incorporats a marge dret 
segons l’estudi d’inundabilitat

murs, muret-terrasses i muret-
bancs integrats amb el passeig 
fluvial perquè el Celrè guanyi espai
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3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

Visió - Referències per eixamplar la riba: 

1. mur al límit
de la propietat

1. mur al límit de la propietat

2. muret-banc proper
a l’equipament

2. muret-banc proper a l’equipament

3. murets - terrasses

3. murets - terrasses

e 1.200
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Porta d’Orient

Accés al parc fluvial i camí princi-
pal, es proposa mantenir l’accés 
als vehicles per tal de girar pero 

es proposa eliminar l’aparcament 
més proper al riu. 

Nou gual

Es proposa de fer un gual per tal 
de poder creuar des del camí prin-

cipal cap al nou parc d’orient

Parc d’Orient

Futura zona verda segons el pla-
nejament urbanístic municipal. 

Àmbit amb el potencial de donar 
amplada al riu que actualment 
té les cases a tocar. Es proposa 

de naturalitzar i obrir àrees a  l’ús 
públic, prats per una apropiació 

informal 

carrer d’orient

carretera de girona

Espai natura- refugi biodiversitat

En els trams  6 i 7 s’inverteix la gestió de 
la vegetació dels marges.

 La riba dreta passa a ser Refugi, i l’es-
querra per a l’ús públic.  

Espai natura- refugi biodiversitat

Imatges estat actual: 

1. Darrera de les cases que arriben fins el límit  del riu

Referència de gual creuant el riu

Parc fluvial amb mobiliari al costat del riu

1

3.4.6 Tram 6 - El Parc d’Orient 3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

Visió - Referències: 

Cam
í fl

uvial del Celrè

Futura zona verda segons el planejament urbanístic mu-
nicipal. Àmbit amb el potencial de donar amplada al riu 
que actualment té les cases a tocar. Es proposa de natu-
ralitzar i crear un parc naturbà per a  l’ús públic amb zones 
d’estada. 
L’àmbit que limita amb les cases es proposa d’integrar 
amb noves plantacions reproduint d’alguna manera les 
hortes que hi havia hagut anteriorment al darrera d’aques-
tes cases. 

zona agrícola
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Porta a les Gavarres

Zona d’estada i punt de trobada i in-
formació per a les rutes cap al riu i a les 

Gavarres. 

Espai natura- refugi biodiversitat

Àrea sense accés públic, només de 
gestió.

No es gestiona la vegetació de 
forma regular sinó que es deixa pel 

desenvolupament de la flora i fauna 
del riu. Plantació d’arbustives que 

proveeixen de fruit a les aus (Cornus, 
Viburnum, Sambucus,...) 

2. Camí existent que connecta amb itineraris cap a 
les Gavarres

1. Riu Celrè, en un dels trams més naturals abans 
d’entrar al municipi

Imatges estat actual: 
1

2

Gual existent

Corriol

Camí en entorn rural  amb plantacions d’arbrat al 
llarg del camí per a l’ombra

3.4.7 Tram 7 - Porta de les Gavarres 3.4. EL PARC FLUVIAL DEL CELRÈ

Aquest tram es força diferent pel fet que 
es comença a allunyar del centre urbà i 
transcorre per una zona agrícola. 

Els 2 marges son molt diferents, la riba 
dreta es troba actualment naturalitzada 
seguint camps agrícoles, i l’esquerra 
forma el darrera de les cases de la Crta 
de Girona. 

Es proposa que el Camí principal fluvial 
segueixi per la zona agrícola enllaçant 
amb un tram existent i que es el punt 
de partida de rutes cap al massís de les 
Gavarres. 

Mentre que el marge esquerra hauria de 
tenir un tractament de la vegetació de 
caire urbà , amb segues regulars ja que 
es troba a tocar de les cases. 

Visió - Referències: 

Cam
í fluvial del Celrè

carrer d’orient

carretera de girona

travessera del tren

zona agrícola

pont XXX
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4. el Disseny de la Gestió diferenciada
    4.1 La Gestió diferenciada - Introducció

    4.2 Proposta de Gestió Diferenciada per trams

 Tram 1

 Tram 2

 Tram 3

 Tram 4

 Tram 5

 Tram 6
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4.1 La Gestió diferenciada - Introducció

La gestió diferenciada és una pràctica contemporània bastant estesa en 
el nord d’Europa que re-pensa com realitzar les tasques de manteniment 
del verd urbà des d’una perspectiva més holística. És una forma de 
gestionar els espais verds en zones urbanes, que consisteix en no aplicar la 
mateixa intensitat o la mateixa forma d’atenció a tots els àmbits per igual. 
Segons aquest enfoc, que s’inspira en les tècniques tradicionals forestals i 
agrícoles, no té sentit i és ecològicament perjudicial tallar sistemàticament 
i amb la mateixa freqüència tots els àmbits.

Així doncs, per reduir costos i potenciar la biodiversitat, la gestió 
diferenciada promou zonificar espais i aplicar diversos règims de gestió. 
Mentre unes zones es seguen regularment per tal de fer-les accessibles 
als ciutadans, les altres quasi bé no es seguen com a refugi de fauna. 
Això genera un mosaic ric en estadis intermedis de la successió vegetal, 
o pertorbació ecològica, que maximitza la biodiversitat i diversitat 
paisatgística, a la vegada que possibilita l’apropiació ciutadana.

S’incorpora a la praxis de la gestió diferenciada, una forta empremta 
experiencial i formal, que explicita els talls i intervencions per revelar la 
seva lectura i experiència a escala humana. L’objectiu és doble: regalar 
una nova mirada al lloc despertant la curiositat del ciutadà que recolonitza 
els espais naturbans, i transmetre un missatge de cura i valorització del 
lloc. És precisament aquesta atenció especial al disseny experiencial de la 
gestió, al que deu el nom el ‘Disseny de la gestió diferenciada’.

Règim de gestió i estadi de successió vegetal. Mostra que cada estadi de la 
successió condiciona l’apropiació ciutadana i la biodiversitat. Font: EMF

Diagrama IF/THEN que tipifica els règims de Gestió diferenciada 
en funció de la orografia, valor patrimonial i funció de l’estructura. 
Font: EMF

La Vora de Girona, terrasses i espais on s’aplica la Gestió diferenciada a l’àmbit de les Pedreres .
Font: EMF

La Vora de Girona, riu Ter, zona d’estada amb mo-
biliari ‘ad hoc’. Font: EMF

La Vora de Girona, riu Ter, platja fluvial recuperada. 
Font: EMF
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PARC FLUVIAL CELRÈ
Tram 1

A. GESTIÓ VEGETACIÓ

A1. Prats oberts
       A1.1 sega 6-8 veg /any (prat baix)
       A1.2 Una sega / biannual (prat alt) 

A2. Àrees refugi i talussos marge riu
       A2.1 desbrossada parcial d’arbustives per
      control d’alçada 1 veg/5 anys
      A2.2 no es desbrossa, deixem naturalitzar

      * als talussos del marge del riu deixar
       naturalitzat fins al cap de talús en els  trams
      que no tenen escullera 

A3. Arbrat
       A3.1 obertura de clarianes
       A3.2 disminució de densitat peus
       A3.3 eliminació flora exòtica invasora 
       (bambú, Robinia, ...)

A4. Arbustives
       A4.1 Plantació arbustives de ribera: 
       Cornus sp., Sambucus nigra, Viburnum 
       tinus.

A5. Sotabosc
       A5.1 desbrossada sotabosc tipus prat baix
       A5.2 desbrossada sotabosc tipus prat alt

B. ACCESSIBILITAT

B1. Formació de camins
        B1.1 Camí sauló-sòlid de 2.5 m 
        B1.2 Camí de sauló de 2.5 m 
        B1.3 Corriols segats de 1,5m

C. MOBILIARI ‘AD HOC’

C1. Col·locació de mobiliari: tatami, taules 
pícnic, dibans, cadires,...

    
       

B1.1

C1 A4.1

A1.1

4. DISSENY DE LA GESTIÓ DIFERENCIADA

LLegenda

connexió visual 
entre ribes

prat alt

prat baix

zona arbrada

tanca arbustives

zones refugi

vistes filtrades a través
 de l’arbrat

àmbits estada
mobiliari

A1.2

A2.2

A4.1
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PARC FLUVIAL CELRÈ
Tram 2

A1.1

A3.1

B1
.1

A
4.

1

A4.1

B1
.3

A5.2

A2.1

A5.2
A5.1

A4
.1

B1
.1

A2.1

A1.1

4. DISSENY DE LA GESTIÓ DIFERENCIADA

LLegenda

connexió visual 
entre ribes

prat alt

prat baix

zona arbrada

tanca arbustives

zones refugi

vistes filtrades a través
 de l’arbrat

àmbits estada
mobiliari

A. GESTIÓ VEGETACIÓ

A1. Prats oberts
       A1.1 sega 6-8 veg /any (prat baix)
       A1.2 Una sega / biannual (prat alt) 

A2. Àrees refugi i talussos marge riu
       A2.1 desbrossada parcial d’arbustives per
      control d’alçada 1 veg/5 anys
      A2.2 no es desbrossa, deixem naturalitzar

      * als talussos del marge del riu deixar
       naturalitzat fins al cap de talús en els  trams
      que no tenen escullera 

A3. Arbrat
       A3.1 obertura de clarianes
       A3.2 disminució de densitat peus
       A3.3 eliminació flora exòtica invasora 
       (bambú, Robinia, ...)

A4. Arbustives
       A4.1 Plantació arbustives de ribera: 
       Cornus sp., Sambucus nigra, Viburnum 
       tinus.

A5. Sotabosc
       A5.1 desbrossada sotabosc tipus prat baix
       A5.2 desbrossada sotabosc tipus prat alt

B. ACCESSIBILITAT

B1. Formació de camins
        B1.1 Camí sauló-sòlid de 2.5 m 
        B1.2 Camí de sauló de 2.5 m 
        B1.3 Corriols segats de 1,5m

C. MOBILIARI ‘AD HOC’

C1. Col·locació de mobiliari: tatami, taules 
pícnic, dibans, cadires,...

    
       

A4.1

A4.1
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PARC FLUVIAL  CELRÈ
Tram 3

A1.1

A3.1

B1.3

A5.2

A1.2

C1

A1.1

A2.1

A2.1

A
4.

1
A

4.
1

B1
.1A5.2

A1.1

A1.2

B1.1

A2.1

B1.1

A2.1

B1.3

BAMBÚ

B1.3

A5.2

B1
.3

4. DISSENY DE LA GESTIÓ DIFERENCIADA

A. GESTIÓ VEGETACIÓ

A1. Prats oberts
       A1.1 sega 6-8 veg /any (prat baix)
       A1.2 Una sega / biannual (prat alt) 

A2. Àrees refugi i talussos marge riu
       A2.1 desbrossada parcial d’arbustives per
      control d’alçada 1 veg/5 anys
      A2.2 no es desbrossa, deixem naturalitzar

      * als talussos del marge del riu deixar
       naturalitzat fins al cap de talús en els  trams
      que no tenen escullera 

A3. Arbrat
       A3.1 obertura de clarianes
       A3.2 disminució de densitat peus
       A3.3 eliminació flora exòtica invasora 
       (bambú, Robinia, ...)

A4. Arbustives
       A4.1 Plantació arbustives de ribera: 
       Cornus sp., Sambucus nigra, Viburnum 
       tinus.

A5. Sotabosc
       A5.1 desbrossada sotabosc tipus prat baix
       A5.2 desbrossada sotabosc tipus prat alt

B. ACCESSIBILITAT

B1. Formació de camins
        B1.1 Camí sauló-sòlid de 2.5 m 
        B1.2 Camí de sauló de 2.5 m 
        B1.3 Corriols segats de 1,5m

C. MOBILIARI ‘AD HOC’

C1. Col·locació de mobiliari: tatami, taules 
pícnic, dibans, cadires,...

    
       

LLegenda

connexió visual 
entre ribes

prat alt

prat baix

zona arbrada

tanca arbustives

zones refugi

vistes filtrades a través
 de l’arbrat

àmbits estada
mobiliari

A3.3
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PARC FLUVIAL  CELRÈ
Tram 4

B1.1

B1.1

A1.1

A2.1

A2.1

A1.2

A5.2

4. DISSENY DE LA GESTIÓ DIFERENCIADA

A. GESTIÓ VEGETACIÓ

A1. Prats oberts
       A1.1 sega 6-8 veg /any (prat baix)
       A1.2 Una sega / biannual (prat alt) 

A2. Àrees refugi i talussos marge riu
       A2.1 desbrossada parcial d’arbustives per
      control d’alçada 1 veg/5 anys
      A2.2 no es desbrossa, deixem naturalitzar

      * als talussos del marge del riu deixar
       naturalitzat fins al cap de talús en els  trams
      que no tenen escullera 

A3. Arbrat
       A3.1 obertura de clarianes
       A3.2 disminució de densitat peus
       A3.3 eliminació flora exòtica invasora 
       (bambú, Robinia, ...)

A4. Arbustives
       A4.1 Plantació arbustives de ribera: 
       Cornus sp., Sambucus nigra, Viburnum 
       tinus.

A5. Sotabosc
       A5.1 desbrossada sotabosc tipus prat baix
       A5.2 desbrossada sotabosc tipus prat alt

B. ACCESSIBILITAT

B1. Formació de camins
        B1.1 Camí sauló-sòlid de 2.5 m 
        B1.2 Camí de sauló de 2.5 m 
        B1.3 Corriols segats de 1,5m

C. MOBILIARI ‘AD HOC’

C1. Col·locació de mobiliari: tatami, taules 
pícnic, dibans, cadires,...

    
       

LLegenda

connexió visual 
entre ribes

prat alt

prat baix

zona arbrada

tanca arbustives

zones refugi

vistes filtrades a través
 de l’arbrat

àmbits estada
mobiliari
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PARC FLUVIAL CELRÈ
Tram 5

B1.2

A1.1

A1.1

B1.3

A2.2

A2.2

A4.1

A4.1

A5.2
B1.2

B1.2

4. DISSENY DE LA GESTIÓ DIFERENCIADA

A. GESTIÓ VEGETACIÓ

A1. Prats oberts
       A1.1 sega 6-8 veg /any (prat baix)
       A1.2 Una sega / biannual (prat alt) 

A2. Àrees refugi i talussos marge riu
       A2.1 desbrossada parcial d’arbustives per
      control d’alçada 1 veg/5 anys
      A2.2 no es desbrossa, deixem naturalitzar

      * als talussos del marge del riu deixar
       naturalitzat fins al cap de talús en els  trams
      que no tenen escullera 

A3. Arbrat
       A3.1 obertura de clarianes
       A3.2 disminució de densitat peus
       A3.3 eliminació flora exòtica invasora 
       (bambú, Robinia, ...)

A4. Arbustives
       A4.1 Plantació arbustives de ribera: 
       Cornus sp., Sambucus nigra, Viburnum 
       tinus.

A5. Sotabosc
       A5.1 desbrossada sotabosc tipus prat baix
       A5.2 desbrossada sotabosc tipus prat alt

B. ACCESSIBILITAT

B1. Formació de camins
        B1.1 Camí sauló-sòlid de 2.5 m 
        B1.2 Camí de sauló de 2.5 m 
        B1.3 Corriols segats de 1,5m

C. MOBILIARI ‘AD HOC’

C1. Col·locació de mobiliari: tatami, taules 
pícnic, dibans, cadires,...

    
       

LLegenda

connexió visual 
entre ribes

prat alt

prat baix

zona arbrada

tanca arbustives

zones refugi

vistes filtrades a través
 de l’arbrat

àmbits estada
mobiliari
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PARC FLUVIAL CELRÈ
Tram 6

B1.2

B1
.2

A2.2

4. DISSENY DE LA GESTIÓ DIFERENCIADA

A. GESTIÓ VEGETACIÓ

A1. Prats oberts
       A1.1 sega 6-8 veg /any (prat baix)
       A1.2 Una sega / biannual (prat alt) 

A2. Àrees refugi i talussos marge riu
       A2.1 desbrossada parcial d’arbustives per
      control d’alçada 1 veg/5 anys
      A2.2 no es desbrossa, deixem naturalitzar

      * als talussos del marge del riu deixar
       naturalitzat fins al cap de talús en els  trams
      que no tenen escullera 

A3. Arbrat
       A3.1 obertura de clarianes
       A3.2 disminució de densitat peus
       A3.3 eliminació flora exòtica invasora 
       (bambú, Robinia, ...)

A4. Arbustives
       A4.1 Plantació arbustives de ribera: 
       Cornus sp., Sambucus nigra, Viburnum 
       tinus.

A5. Sotabosc
       A5.1 desbrossada sotabosc tipus prat baix
       A5.2 desbrossada sotabosc tipus prat alt

B. ACCESSIBILITAT

B1. Formació de camins
        B1.1 Camí sauló-sòlid de 2.5 m 
        B1.2 Camí de sauló de 2.5 m 
        B1.3 Corriols segats de 1,5m

C. MOBILIARI ‘AD HOC’

C1. Col·locació de mobiliari: tatami, taules 
pícnic, dibans, cadires,...

    
       

LLegenda

connexió visual 
entre ribes

prat alt

prat baix

zona arbrada

tanca arbustives

zones refugi

vistes filtrades a través
 de l’arbrat

àmbits estada
mobiliari

B1.2

A1.1

A4.1


