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L'espai fluvial de Bascara:
un projecte d'intervenció
en el paisatge
PEP FORTIA i R\US
RAFAEL ARANDA i QUILES
RAMÓN VILALTA i PUJOL

'ha parlat molí en els últims
temps del tema de la intervenció en el paisatge i la necessitat de les actuacions en el med¡ natural. Aquesta actuado, pero, sovint es
planteja mes com una <'proíecció"
estricta davant de possibles agressions al medí que com una intervenció real per part de l'home. oblidant
que tot paisatge és un procés i que
l'estat actual és sois un pas mes en la
seva evolució.
El treball-exposició «El Fluviá com
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a pretext», que es va veure a Girona
i va ser publicat el gener de 1986 en
aqüestes mateixes planes, plantejava
una metodología d'análisi del paisatge
i una nova actitud de cara a la intervenció. Fruit d'aquest treball han estat
una serie de projectes académics (itineraris per la zona volcánica de la
Garrotxa, escola agraria a la Valí d'en
Bas, nou tram de via paisatgíslica
entre Crespiá i Esponellá, i accés i
equipament ais aiguamolls de
lEmpordá).
l_'ijltim treball d'intervenció en el
paisatge que s'ha elaboraí —i que ara
US presentem— és una proposta per
a la fagana de Bascara i els seus
espais fluvials, teta per iniciativa de
l'Ajuntamení de Bascara i amb el

suporí de la Diputació de Girona i de
la Direcció General d'Urbanisme de
la Generalitat.
Objectius de la intervenció
La necessitat que la vila de Bascara disposi d'unaséne d'espaisque
permetin donar cabuda a determinades activitats culturáis i d'esbarjo que
avui no troben el marc adequat per
manifestar-se ha estat, en els últims
temps, un fet destacat per l'Ajuntament i els habitants del municipi.
D'altra banda, la creixent importancia del barri antic en el context de
la xarxa fluvial de les comarques gironines. i alhora la seva situació estraté-
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gicaal costal de ia N-ll, varen ferque
l'Ajuníamentde Bascara es fixéscom
a objectius prioritaris la rehabilitado
del nucli antic i Tarranjament paisatgístic deis espais fluvials.
La voluntal d'endegar de manera
definitiva aquests projectes i el fet de
disposar de manera immediala de tota
una franja de sol lliure i de pollancredes entre la part antiga i el riu van conduir l'Ajuntament a encomanar el
projecte que aquí es presenta: el tractament de la fagana de Bascara i deis
espais fluvials.
Convé remarcar que el presen!
projecte s'inscriu en un marc paisatgístic i territorial important. L'operació
s'englobadinsd'un conjunt d'iniciatives encaminades a la revitalització glo-

bal de tota la conca del Pluvia, des de
les actuacions de consolidació del Hit
del riu fetes a Besalú fins a la creació
de trams navegables i d'aotivitats
aquátiques que tenen lloc a la desembocadura de Sant Pare Pescador, passant per la proposta de la Politécnica
de Girona de recuperació de les antigües centráis hidroeiéctriques del Pluvia en el seu curs baix.
Els objectius del projecte de
fagana de Bascara i els seus espais
fluvials es poden resumir en dos
punts:
a) Recuperació per a l'ús públic
d'ámplies zones vora el riu avui inutilitzades. i revitalització deis espais
naturals immediats al barri antic, que
complen amb una dinámica histórica

\i^ana fluvial.

i uns usos Iradicionals encara presents
en la memoria coltectiva de molts deis
bascarencs: el recorregut del pessebre vivent, el berenador, la zona
d'antics aplecs i trobades a la pollancreda, el safareig...
Ens trobem en la necessitaí de
crear les condicions idónies perqué
aquests espais recuperin el protagonisme perdut en la vida del poblé,
plantejant unes zones que donin
cabuda a les activitats culturáis i
desbarjo per ais habitants de Bascara, i que al mateix temps puguin
oferir incentius a l'activitat turística —
fácilment incentivable, donada la situació estratégica de! poblé al costat de
la Nacional II i a prop de la costa—,
cosa que aiudaria a una nova dina311
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Planta general de la
proposta.
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mica de revitalilzació de tot el poblé,
b) Recuperado de la fagana nord
de Bascara com a imatge emblemática indentificadora del poblé i com a
silueta característica que havia tingut
el nucli. Aquesta fagana ha esta malmesa a causa d'un preces de progressiu abandó deis espais fluvials
—Rentador, font del Xalet, font i hort
de can Vidalic—, que ha comportat
l'apanció d'uns esllavissaments del

Crescuda del Fluviá a -'.
I'altura de Bascara
(foto de dalt) i
pollancreda inundada.

talús que posen en perill la propia
estabilitai del barrí antic, la conslrucció d'uns volumsannexosa la muralla
que la desfiguren i la fragmenten, la
implantado d'una vegetació incontrolada i la creació d'uns espais residuals
com a resultat deis successius abocaments de deixalles i escombrarles. El
procés simultani d'erosió i desgast
provocat per les successives crescudes del Fluviá fia vingut a accelerar

encara mes tola aquesta dinámica de
degradado, fent que la necessitat
d'intervenir es vegi com a prioritaria.
Bascará és potser el lloc que
s'identifica d'una manera mes palpable amb el Pluvia, i la visió des de la
carretera del nucli anlic assentat sobre
el sócol del riu és vital. És per aixd que
valorem de forma negativa el poní que
forma la carretera nacional al seu pas
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Imatge de la
intervenaó a la
passera-resclosa.

per sobre el Pluvia. A causa de la seva
barana de pedra i de la seva algada,
la visió de la fagana del poblé des de
la N-ll, punt de Iránsií massiu, és galrebé nuHa. Seria convenient que en un
fulur es plantegés al Ministen d'Obres
Publiques aquest tema i es proposés
un re-disseny de la barana del pont
per fer-ne un element mes lleuger i
transparent.
Descripció g e n e r a l d e la
pro posta
El piantejament general de la proposta s'estruclura a tres nivells:
a) Valorado i jerarquització del sistema viari i recorreguts a nivell global.
b) Consolidado d'un elementpasseig, que actúa com a eix vertebrador de tota la proposta.
c) Creació d'una seqüéncia
d'espais que van acompanyant aquell
recorregut principal i que es formalitzen de mañerea diverses.
d) La proposta a la pollancreda.
a) A nivell viari i de recorreguts, la
proposta persegueix un objectiu
doble:
— d'una banda, promoure tot el
que és el front fluvial i potenciar el
recorregut vora ei riu, en forma de
passeig o camí.
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— crear una serie de penetracions
que donin accés a aquell recorregut
perimetral a partir deis propis carrers
del nucli antic, de la N-ll o de la carretera comarcal a Banyoles.
Els recorreguts son diversos i
están intercomunicats entre si. de
manera que es diversifiquen els possibles itineraris. També s'ha volgut que
el tránsit rodat no arribes fins el marge
del riu, sinó que quedes concentrat en
una zona mes interior
b) Un element básic del projecte
és la consolidació d'una traga, a
manera de passeig, que en planta
actúa com a fil conductor de la proposta I com a jerarquitzador deis
recorreguts, recollint i relacionant entre
si els diferents espais —esplanada.
berenador, pollancreda, resclosa— i
en secció, clarifica i defineix els elements fonamentals de la fagana nord:
mur, escullera, camins...
Aquest passeig queda delimitat
per l'escullera i peí muret de contenció, i té un esquema básicament
lineal, ja que les seves reduídes
dimensions no demanen l'existéncia
de punts singulars intercalats.
De la banda del poblé es crea un
muret de contenció de secció variable
que rep un tractament com a element
de joc amb l'aigua, mitjangant la seva
canalització i transport, aprofitant les
aigües que ragen del substrat del ter-

reny. Aquest mur ens conté un talús,
de manera que la silueta del poblé
aparegui al mes nítida possible.
Així mateix, es fa un tractament de
la vora del riu a través d'un elementcornisa que és l'escullera, per establir
un recorregut visual sobre aquest i
albora protegir el passeig mitjangant
un sócol potent i inamovible com a
mecanisme de defensa eníront de les
crescudes hivernals del Pluvia.
c) Parallelament a aquest passeig,
hi ha tot un rosan d'espais i seqüéncies que van acompanyant aquell
recorregut. S'ha volgut trobar un
paraHelisme entre el carácter de cada
espai i la manera com es formalitza.

1) Espais de la muralla: Els
espais adjacents a la muralla
(placa de l'església i plaga de
la muralla) actúen com a
receptors del tránsit rodat i
com a inici deis recorreguts
de vianants. Aquests dos
espais —que de fet son
objecte de tractament d'un
Pía Especial de Rehabilitado
del Nucli Antic —recullen el
tránsit de visitanís que després de veure el poblé volen
iniciar un itinerari per les
veres del riu i la pollancreda.
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V/stó de la passera al final del recorreguS.

2) Safareig: El safareig és un
element que tradicionalment
ha caracteritzat aquesta área
del riu I que es pretén recuperar com a espai de rótula
i de (robada amb el passeig.
D'aquest element es manté
básicament la seva traga i la
seva implantado, pero se'n
canvia el tractament formal,
tot introduint-hi una pérgola
com a nucli de connexió
amb l'espai del Hit del riu.

El passeig-mirador vora el riu i l'element-pérgola.

3) Vessant del terreny: Es
contempla Tarranjament de
la vessant sota la muralla,
avui amb un fort pendent,
miíjangant la creació de talusos i la neteja de la brossa,
arbustos i mates que avui la
cobreixen, amb vistes a millorar la seva imatge i a oferir
un sócol mes net per a la
fagana del poblé.

El berenador és un altre element tradicional d'aquest
espai fluvial, situat en una
posició espléndida, al costal
de la roca i prop de la font,
i amb vista a la pollancreda
i el riu, Evidenlment, és
aquest un espai que es
pensa potenciar com a saló
de ribera, com a zona d'estar
amb taules, bañes, etc.

4) Berenador i embarcador:

Davant d'aquest espai
de berenador i en el punt on
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£/ passeig vora el riu i
joc amb l'element
aigua.

acaba el passeig. es preveu
la construcció d'un petit
embarcador en el punt on el
riu queda contingut per la
resclosa i forma una gran
lámina d'aigua.
Aquesí
embarcador
s'estén com una pe^a senzilla de dimensions reduides
i conformada per una plataforma de formigó amb elements de fusta, i estarla
destinat a donar cabuda a
algunes petites embarcacíons que efectuessin recorreguts peí riu.
5) Passera-resclosa: La resclosa (presa del riu) és un
element avui fortament deteriorat, i cada any la Confederació Hidrográfica es veu
obligada a efectuar-hi obres
de consolidació i reforgament.
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La nostra iníervenció,
enfront d'altres opcions
encaminades a la seva
demolició i trasllat, en proposa la consolidado mitjan-

gañí una estructura de
pilones de formigó que a la
vegada incorporarla una
passera per sobre el riu,
creant un enllag amb l'altra
banda del Fluviá.

d) La proposta a la pollancreda.
El passeig que va acompanyant el
recorregut del riu té la seva continuítat en arribar a la pollancreda, fins a
un punt on connecta amb l'accés
rodat a partir de la carretera de Banyoles. Aquí se sitúa un equipamenl:
l'hípica, que es vol que sigui un element generador d'activitats per a tota
la pollancreda. A mes, hi haurá altres
activitats. com el bar. espai
d'acampados...
A partir daquest punt, arranca un
vial de servei periféric que abraga tota
la resta de la pollancreda. És d'una
secció molt senzilla i acaba just en el
marga del riu.
Des del final d'aquest vial de servei, una passera molí lleugera el
comunica amb l'altra banda del riu.
En aquesta altra riba (terme municipal

de Pontos) la proposta vol tancar un
itinerari en anell que. per un costat,
enllaga amb el final de la passera que
incorpora la propia resclosa, i per
laltra, amb el final del recorregut exterior a la pollancreda i que, de fet, recull
el camí de vianants ja existenl. En
aquest tram de Pontos, la proposta hi
preveu dos punís singulars:
— una petita área d'esbarjo per a
excursions de grups de ]ovent, colómes,., al final de la resclosa, en un
indret que la práctica ha consolidat
com a idoni per a aqüestes activitats
a causa de la seva situació, assolellament..— un punt de parada per a les
barques que permetria establir una fita
en elsdesplagaments peí riu, i també
un recorregut d a ñ a d a i tornada.
D altra banda, a tota la vora del riu
está prevista la formado d'una escullera per part de la mateixa empresa
extractora d'árids. Aquest front fluvial
protegirá els marges de les crescudes
del riu i albora hi consolidará la formació d'un recorregut.
Es vol que la pollancreda sigui un
gran espai contenidor amb diferents

Vista de la
pollancreda des del
riu,

focus d'atracció, uns mes relacionáis
amb l'aigua (punís de parada de barques, espais per al bany), altres mes
lúcids(árees ¿'acampada, bar, recorreguls en bicicleta, zones de joc) i
altres d'un interés mes general
(recorreguts-natura, banys de soL,.).
La pollancreda ha de ser un marc
comú a totes aqüestes activitats,
c a p a g d ' e n g l o b a r - l e s i alhora
d'incloure zones especifiques on,
amb rajutd'altreselements(mobiliari,
terres, desnivells, paviments), escreín
ambients diferenciats per ais diversos
usuaris.

Pep Fortiá. Rafael Arands i Ramón Vllalta son
arquitectes.
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