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EL BOSQUET I EL CASTELL D'OLÈRDOLA

La ubicació del Bosquet a l'entrada del poble i la seva localització en el límit d'aquest, proporciona
els elements necessaris per tal de crear un punt d'inici per tal de reordenar els espais verd del
municipi i cosir-los amb el paisatge que envolta el poble.

Aquest espai genera l'oportunitat de connectar el poble amb el seu entorn i el paisatge que el
conforma, obrint-lo cap al Parc d'Olèrdola i potenciant l'activitat i el coneixement d'aquest.

Per aquest motiu es proposa una actuació al Bosquet molt vinculada a la tipologia vegetal del Parc,
que per la seva composició geològica, és principalment rocós, amb l'ús de sistemes de marge.
Recuperant la plantació autòctona i de baix manteniment  i ajudar a crear un sotabosc que ajuda a
conservar els pins existents.

El Bosquet presenta una topografia amb un desnivell de 5m de cota, per la qual cosa es reordena
amb un conjunt de plataformes adaptades a la topografia existent que permetin crear tres àrees
principals on es podran desenvolupar diferents activitats com una :

- una àrea més educativa-informativa sobre el Parc d'Olèrdola i el Castell d'Olèrdola. A través
d'un centre d'interpretació i coneixement del Parc d'Olèrdola de 72m2, creant un punt d'inici
de la ruta fins al Castell pels visitants que poden aparcar en les zones projectades.

- zona de jocs infantils i d'educació ambiental vinculats a la natura i proporcionant als infants i
als visitants elements que els impliqui el contacte amb el terreny, els arbres i la vegetació.

- en la cota superior una àrea de picnic pensada pel municipi així com pel visitant i vinculada a
la gestió del centre social de l'àrea esportiva.

Totes les activitats es realitzaran en un entorn adaptat.

NATURA - CULTURA - ESPORT - LLEURE

Els diferents espais es relacionen entre ells a través d'un itinerari senyalitzat adaptat accessible per a
persones amb discapacitats de mobilitat. Per la qual cosa s'ha potenciat:

· Itineraris accessibles i segurs, amb pendents reduïdes, baranes, passamans, roda peus.

· Zona d'aparcament adaptat pròxim a l'espai d'interpretació per millorar l'accessibilitat.

· Àrees sensorials a través de l'olor i el tacte. Potenciant el contacte del bosc a persones amb

discapacitats visuals  i de mobilitat.

· Crear un itinerari circulant entrant per l'accés del centre d'interpretació i sortint a través de la

rampa de les grades.

· Instal·lació de bancs perquè el visitant pugui descansar, observar i gaudir de l'entorn.

· Itinerari pensat per famílies, grups escolars per realitzar un reconeixement fàcil de la natura de

l'entorn.

· Plantació d'una mostra variada de la vegetació del Parc natural d'Olèrdola amb informació

d'aquesta, per tal de poder reconeix-la i gaudir-la en la posterior visita al Parc i camí al Castell.

· Espai de taules, preparades per accedir amb cadires de rodes per tal de crear un espai a l'inici o

al final del recorregut de lleure i descans. També vinculat a l'àrea esportiva, per crear un espai

de reunió en la natura posterior a activitats de grup.

El nou edifici de serveis del Bosquet (86m2) es destinarà a Centre d'interpretació i informació del
Parc natural d'Olèrdola i del propi municipi, per tal de millorar el coneixement de la història del
municipi, el seu entorn natural, les rutes d'enoturisme, les festes i esdeveniments i informació dels
serveis de restauració i allotjament del municipi.
Aquest edifici es situa a l'entrada del Bosquet com a element generador d'informació i activitats,
organitzant un circuit lliure a través del Bosquet, però organitzat segons la voluntat del visitant.
L'espai interior es distribueix en una sala i un espai d'audiovisuals. En complement a aquest ús
d'interpretació es situen serveis pels visitants com 2 lavabos i una petita zona de vending.

Educació ambiental - jocs infantils

A l'inici del recorregut del Bosquet trobem la primera plataforma, on es situa un dels diferents panells

explicatius que es situaran al llarg del recorregut, posteriorment s'arriba a la plataforma principal de la

qual es pot accedir a l'àrea de jocs infantils.En aquesta cota trobem elements orientats a ensenyar

l'ambient natural local i  ajudar a conèixer la vegetació pròpia d'aquest entorn a través per exemple de

jardineres elevades que permeten poder accedir a l'alçada de les mans la vegetació pròpia de la zona.

Espai d'interpretació- Observació

L'espai d'interpretació és un edifici de 86m2 que juntament amb l'edifici de vestidors crea l'element

principal d'ordenació de tot el projecte.

En el recorregut es situa diferents espais d'observació en cotes més elevades, que través de panells

informatiu es poguí descobrir, interpretar i experimentar la vegetació de l'entorn.


	Sheets and Views
	A1_02


