Estudi preliminar de millores a Plaça de Les Fonts i carrer Alfons Sala.
Treballs complementaris a la implantació de l’illa de vianants a casc antic.
Febrer 2017

Objectius:
La propera implantació de l’illa de vianants atorga prioritat als desplaçaments a peu sobre qualsevol altre mitjà de transport.
Els sistemes de control, en els accessos a casc antic, reduiran la presencia de vehicles sense perjudicar la vida quotidiana
dels veïns i comerços, en favor del vianant com a únic protagonista de carrers i places. Aquest fet comporta un canvi de
mentalitat entre els conductors i els peatons, en el que s’empodera a les persones per sobre dels vehicles, mentre que el
conductor pren consciència que es troba en un entorn que no li pertany.
L’anàlisi i les propostes que estudia aquest esborrany tenen per objectiu reforçar aquest canvi de mentalitat, i facilitar que els
vianants s’apropiïn de l´espai públic.

Evolució històrica (1900-Actualitat):
Recorregut gràfic de l’evolució de la plaça de les Fonts durant l’època moderna i el tractament de l’espai públic en funció de la
incorporació del vehicle a la vida quotidiana.

1906. Plaça de la constitució. No hi ha paviments ni arbrat. La il·luminació es limita a un fanal central. No hi ha presència de vehicles. Les
persones ocupen l’espai amb naturalitat i sense limitacions.
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1919. Plaça de la constitució. Es planifica la nova configuració de la plaça i el seu entorn, es preveu eixamplar carrers i enderrocar per definir
un nou espai més funcional i semblant a l’eixample.

1921. Plaça de la constitució. Presenta la configuració que ens arriba fins al’actualitat. S’urbanitza amb paviments diferenciats per vehicles i
peatons. Les fonts prenen cos, caràcter monumental i es potencia com a lloc de trobada, incorporant bancs. No hi ha arbrat.
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1925. Plaça de la constitució. Es substitueix el fanal central per una
figura, apareixen fanals distribuïts per la plaça i arbrat en tot el
perímetre.

1960. Plaza nacional. Increment de la presencia de vehicles. Es
canvia el sauló per paviments més durs. Arbrat reduït al mínim.
1998. (any de la fotografia) Plaça de les fonts. A la darrera
transformació pateix canvis notables:
-

Elevació de la font i major caràcter monumental, focus d’atenció
central per sobre de les façanes i evitant visió creuada..
Increment de superfície destinada a vehicles.
Aparició de pilones i papereres.
Es torna a un punt central de llum, eliminant els fanals distribuïts.
Major presencia d’arbrat i bancs.
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1999 – Projecte guanyador.

1999. Plaça de les fonts.

1999. Elimina el caràcter monumental icentral de la font per cedir el
protagonisme als propis edificis que configuren la plaça. Es proposa
una urbanització diàfana de plataforma única, sense diferenciar
l’espai destinat a cotxes o a vianants, amb el clar propòsit d’afavorir la
presencia del vianant.
El vehicle s’imposa i s’acaba per renunciar a l’espai únic, disposant el
mobiliari urbà per protegir l’espai central per al vianant i deixant tota la
resta per als cotxes.

2017 – A l’actualitat.
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La plaça de les Fonts.

Objectius de millora:

1999. Plaça de les fonts.

-

Augmentar l’àrea pel vianant.
Eliminar/ reduir senyalitzacions.
Donar més visibilitat als elements patrimonials del conjunt.
Facilitar la fluidessa en la circulació.
Augmentar la proporció de verd urbà.
Augmentar les zones de relació, comunicació
Aprofitament més eficient de l’espai per esdeveniments.
Millorar la il·luminació.
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ESTAT ACTUAL.

PROPOSTA 1

PROPOSTA 2
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PROPOSTA 2.
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PROPOSTA 1.
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PROPOSTA PER CARRER ALFONS SALA.
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LA FONT
PROPOSTA
Cara del diable a la cara Sud.
Safata d’acer Corten.
Transformar el paviment en una bassa d’aigua en
moviment.
Passera per accedir a la font del diable.

Ev.F2017

