			

Proposta Via Verda en dos trams : volta curta_Vistes a Montserrat / volta llarga_Plans de la Torra Lluvià i Bosc d’en Suanya
_cami

_tren

_amettllers en terrasses

_camps en terrasses

_bosc

_terrassa avandonada

_camps en terrasses

_cami

_torre modernista

_camp de fruiters avandonat

_vinya

_tren

_camp

_riera recuperada

_vinya

_torre lluvia

_passeig arbrat torre lluvi[a

_camp

_marquem el cami_MANRESA_00

MEANDRE MANRESA + LandscapeLowcost _Setembre 2013

_marquem el cami_TEXTURES_01

_sensacions

Manresa és una ciutat envoltada d’espai natural i camp agrícola. Si ens atrevim a passejar per les rodalies entrem en un
circuit de sensacions diferents que reflexen cadascun dels indrets que ens anem trobant. Per arribar més lluny i poder
compartir aquest munt de sensacions Meandre vol inmortalitzar un seguit de vies verdes per donar a conèixer a tota
la ciutadania les grans possibilitats que amaga l’entorn des del nucli urbà fins els punts més emblemàtics del municipi.

_senyalitzacions al llarg del camí

_miradors

_senyalitzacions al llarg del camí

_muntatge pujada primera terrassa
_senyalitzacions al llarg del camí

_miradors

_zones de
parada
estar la
Es proposa
unadescans
continuïtat en el recorregut a través de textures en _zones
el terra,de
que
voleni evocar
proximitat de la ciutat en mig del paratge rural. La proposta passa per la col•locació d’empedrat
puntual que serveixi de guia al llarg de tot el circuit i que indiqui en cada moment el camí correcte.

_miradors
_miradors

Al tractar-se d’un recorregut totalment visual es pretén no introduir cap obstacle directe al llarg del camí. Tan sols el llocs indicats com a zones d’observació estan senyalitzats amb lectures en
i estar vertical de materials sensibles que quedin integrats en l’entorn.

_zona_zones
de descans
de descans

Vista de la nova pujada a les terrasses d’ametllers actualment abandonades
construïda amb materials trobats en el paisatge, de manera que la integració
.de nous escenaris queda integrada.

_muntatge
tram conflictiu carretera i vistes zona estar Centre d’investigació
_zones de parada
i estar
Les zones d’estar es disposen
en dos sentits ben diferenciats, les de parada/descans i les
parada/observació. En el primer
cas s’assegura una bona senyalització a través de les mateixes
textures que ens indicaven la
continuïtat del camí però ara
marcant la situació d’un banc. Pel
segon cas, les lectures en vertical
aniran acompanyades de punts
on recolzar-se de manera espontània.

Proposta de nous trassats per evitar trams conflictius i perillosos amb transit rodat
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_camí Vistes a Montserrat

_marquem el cami_VOLTA CURTA_02
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_cami

_tren
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adarepucer areir_

pmac_

_camp

_drecera

En aquesta drecera es planteja el
camí asfaltat existent entre cases
aïllades on el creuament actual de
la via és conegut per tots els usuaris de la zona i possible a peu pla.

La zona d’estar a la Cabana modernista recuperada li aportarà unes vistes del paisatge agricola insuperables, al mateix temps que espai dedicat a activitats culturals amb Montserrat
com a observadora. Per altre banda, la zona d’estar del Centre d’investigació li donarà la darrera vista de la situació de Manresa amb la Seu com a punt central en mig de tot el conjunt.

_secció camí Vistes a Montserrat

1:40.000
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ayniv_

imac_

atsinredom errot_

_muntatge activitat cultural a l’entorn de la cabana recuperada

Les dreceres estan pensades com
a camins d’escapament dins una
mateixa ruta. És cert que en algun
punt les rutes s’entrecreuen i es
poden intercanviar però les dreceres
estan pensades com una alternativa per reduir cadascun dels trams.

_amettllers en terrasses

sessarret ne spmac_

tanodnava sretiurf ed pmac_

Amb un total aproximat de 4 Km i un desnivell de 60m la
volta curta o com hem anomenat Vistes a Montserrat pretén
ser una alternativa viable a totes aquelles persones que actualment busquen passejar més enllà dels límits urbans de
la ciutat.
Amb la intenció de que la gent de Manresa s’apropiï del seu
entorn el traçat de la volta curta els descobreix totes les sensacions que és capaç de donar el paratge en que està ubicada aquesta ciutat, sovint desconegut per la majoria.
Des del punt de sortida el caminant desconnecta del
caràcter urbà i el va recordant a través de punts estratègics
en els que contemplarà tot el conjunt.
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_tren

_drecera

En aquest cas la drecera presenta
més complexitat que en la volta
curta. La proposta passa per la
creació d’un pas que creua la via
de tren enllaçant els plans de la
Torre Lluvià amb l’entorn del bosc
del Suanya.
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_muntatge terrassa abandonad’ametllers com a zona de parada i estar
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_muntatge camí lineal paral·lel a la carretera però al mateix temps aïllat d’aquesta

Al llarg del recorregut trobarem un seguit de camps
cultivats i zones d’estar que es proposen en alguns
casos com actuacions de la pròpia població, com el
passeig arbrat a l’arribada de la Torre Lluvià i la recuperació dels torrents de la Torre Lluvià i La Rasa.
Aquesta implicació ciutadana ajudarà en la identificació de l’espai i en definitiva contribuirà en el seu
manteniment.

1:40.000

_cami
_carretera

_autopista

Recuperació d’epais actualment abandonats per dinamitzar activitats per a tots els públics.

_camps

_secció camí Plans de la Torre Lluvià

_secció terrasses recuperades

_camp

_riera
_bosc de ribera
_cami

Amb un total aproximat de 6,5Km i
un desnivell de 70m la proposta de
la volta llarga pretén ser la alternativa
a la ciutat per totes aquelles persones
que dediquen algun moment de la setmana a córrer o fer excursions. A més
a més vol ser el recorregut oficial per
arribar a la Torre Lluvià, punt que esdevindrà de manera imminent en espai
cultural i d’ús públic.

_marquem el cami_VOLTA LLARGA_03

_zones de descans

_amettllers en terrasses

_plans de la Torre Lluvià

MEANDRE MANRESA + LandscapeLowcost _Setembre 2013

_plantada Torre Lluvià

_recuperació Riera de la Torre Lluvià

L’objectiu final d’aquesta proposta és donar valor al territori a través de la pertinença. Qui coneix estima l’entorn
i qui se’l fa seu el conserva. Des de Meandre es vol portar a la
participació a la gent de Manresa perquè es faci seu el territori i aporti un valor més: formar part del propi paisatge.

a[ivull errot tarbra giessap_

Les
dues
actuacions
que
es
proposen
passen per la plantació d’espècies arbòries i arbustives adaptades al clima i a l’entorn en qüestió.

_autopista

_cami
_carretera

Vitis vinifera
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L’estratègica recuperació de les rieres
passant per la plantació de vinyes
busca ser una crida en l’ ús de l’espai
al passat proper. La substitució de
les canyes per la plantació de bosc
de ribera reforça el valor de corredor
ecològic i connector paisatgístic.

pmac_

aivull errot_

A més a més, el planteig està basat en la dinamització de l’espai
per tal que no resulti ser una acció puntual sinó que esdevingui un reclam diari per l’assistència de la gent, que veurà com
la seva implicació és important pel seguiment de la plantació.
Al mateix temps, pretén ser un reclam a tots els nivells ja
que vol implicar diferents generacions dins una mateixa
família, d’aquesta manera el creixement de cada individu
plantat aventuri una cadena de records a immortalitzar.

ayniv_

_creació d’ombres a zones de parada i estar

Prunus avium

Prunus dulcis

Prunus persica

Ulmus minor

Populus alba

Salix alba

camí

_proposta plantació arbòria

Quercus ilex

Quercus humilis

Quercus ilex

Celtis australis

entrada Torre Lluvià

Prunus armenaica

ribera

_torre lluvia

_apropiar-se del territori_Proposta de plantació popular

Platanus hispanica
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