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01.INTRODUCCIÓ
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La Paeria (Ajuntament de Lleida) ha decidit redissenyar d’un dels espais 
més emblemàtics i amb més potencial de la ciutat; el llit del riu Segre. Amb 
aquesta proposta, es busca millorar i dinamitzar l’espai i fomentar-ne l’ús i 
dotar-lo de context, significat i funcionalitat, tot construint el caràcter 
necessari perquè s'hi estableixi una connexió amb els seus usuaris.

L’objectiu principal és revalorar l'espai i convertir-lo en un dels epicentres 
socioculturals de la ciutat. En aquest context, s’han plantejat nous horit-
zons i funcionalitats de l’entorn amb propostes culturals, lúdiques i esporti-
ves que converteixin la zona del riu en un referent a nivell internacional.

Per aquest projecte, s’ha necessitat delimitar i acotar la zona d'acció, 
dissenyar una marca identificativa, un sistema de senyalística i una plani-
ficació dels espais i estudiar quin n’és el públic objectiu i les seves necessi-
tats.

En una primera fase, s’ha projectat treballar sobre el tram que hi ha entre la 
Passarel·la del Liceu Escolar i el Pont Vell, considerant que és una de les 
parts més cèntriques, vives i dinàmiques del riu. Aquest tram comprèn un 
espai d'uns 50.000 m² i uns 320 m lineals de riu. Està format per dues 
zones verdes de gespa i arbredes, partides pel pas del Segre. A banda i 
banda hi trobem l'estructura de paret de la canalització; parets d'uns 10 m 
d’alt cadascuna.

La proposta dissenyada té com a objectiu principal la màxima inclusivitat 
de la ciutadania. Amb aquest redisseny de l’espai es busca apropar el riu i 
la ciutat a totes les persones de Lleida i de fora, ja siguin adults, infants, 
famílies, etc. I, en aquest context, s’ha treballat per cobrir el seguit de 
necessitats orientatives, de planificació i de serveis que els usuaris 
tindran. Entre d’altres; un sistema de senyalística que identifiqui els acces-
sos, els punts d’interès, els recorreguts, els serveis, els horaris d’activitats, 
etc.

El redisseny de l'espai comptarà amb tres vessants diferenciades; l'entorn 
natural, les parets (espai de muralisme) i la senyalística. Cada aspecte ha 
estat tractat de forma individualitzada, amb les seves característiques 
identificatives pròpies, però en tot moment s’ha dissenyat pensant en què 
cada àmbit d'acció és una part d'un tot global que ha de funcionar de forma 
harmònica i coherent.

En l'entorn natural, es busca un redisseny integrat amb la realitat orgànica 
del riu. 

Les grans parets d'uns 10 m d'alt que canalitzen el llit del riu són espais 
ideals per l'aportació del toc urbà que confereixen els grafitis i l'art mural.

Per últim, el disseny del sistema de senyalística buscarà un equilibri entre 
creativitat i funcionalitat, que encaixi i s'integri amb el redisseny global de 
l'espai. Amb la utilització d'elements lluminosos, figures geomètrics i tridi-
mensionals i un ús tipogràfic nítid i adequat, es buscarà situar i orientar de 
manera àgil i funcional.

Per tal de resumir la proposta de valor que ha guiatel disseny del sistema de 
senyalística d’aquest projecte, podem dir que el disseny del sistema de 
senyalística pretendrà situar, acompanyar i orientar de manera clara, 
funcional, visible i eficient sense perdre la integració i l'harmonia amb el 
conjunt de l'entorn. 
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02.INVENTARI
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INVENTARI INFORMACIONAL INVENTARI OBJECTUAL

Senyals identificatius d’accés al parc (x2)

Plafons generals operacionals, interpretatius i de seguretat (x2)

Plafons interpretatius del riu (x2)

Plafons interpretatius de l’entorn natural (x2)

Plafons interpretatius de l’espai d’street art i muralisme (x2)

Senyals direccionals (x8) 

Senyals identificatius dels ponts (x4)

Senyals identificatius dels lavabos (x2)

Senyals identificatius de la zona d’street art i muralisme  (x5)

Localització i visibilitat del parc i dels seus accessos

Informació general (història, horaris, activitats, recorreguts i normativa)

Informació sobre el riu (història, geografia i biodiversitat)

Informació sobre l’entorn natural del parc (flora i fauna)

Informació sobre l’espai d’street art i muralisme (artistes i obres)

Informació orientativa i senyalització de recorreguts

Informació identificativa dels lavabos

Informació identificativa dels ponts

Informació identificativa de la zona d’street art i muralisme
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03.ESPECIFICACIONS DEL SITEMA GRÀFIC
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BRANDING / LOGOTIP

RIUPARK BLAU
#035AD8

RIUPARK NEGRE
#0E0E0E

En l’elaboració del Branding s’ha cercat transmetre els valors de vitalitat, 
dinamisme i interrelació amb el riu mitjançant un nom suggerent, una 
tipografia sans serif (Rubik) llegible, atemporal, elegant, dinàmica i fresca, 
juntament amb la morfologia en forma d’ona i el color blau per suggerir el 
vincle amb l’aigua del riu.
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La tipografia Rubik ha estat l’escollida per formalitzar tot el projecte de 
RIUPARK (tant el branding com tota la senyalística de l’espai). Amb 
connotacions modernes però estil sobri, elegant i atemporal s’ha 
considerat una bona elecció per oferir bona llegibilitat i adequació amb els 
valors intrínsecs del projecte.

Rubik és una família tipogràfica que consta de 5 pesos amb estils romans 
i itàlics, que acompanya Rubik Mono One, una variació monoespaial del 
mateix disseny. És una tipografia sans serif amb els cantons lleugerament 
arrodonits, dissenyada per Philipp Hubert i Sebastian Fischer a Hubert & 
Fischer com a part del projecte Chrome Cube Lab.

Rubik està disponible de manera gratuïta al web de Google Fonts 
(https://fonts.google.com/specimen/Rubik) 

Estils i pesos:

Light / Light Italic

Regular / Regular Italic

Medium / Medium Italic

Bold / Bold Italic

Black / Black Italic

TIPOGRAFIA
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Pel que fa a la iconografia, per versatilitat, adequació, convenció social i facilitat interpretativa, s’ha decidit treballar amb el sistema desenvolupat per AIGA 
(Associació Internacional d'Artistes Gràfics) als anys 70 per al transport nord-americà i pel sistema dissenyat per SEGD (Society of Experiential Graphic Design) 
que manté un estil coordinat amb els d’AIGA tot complementant-lo.

ICONOGRAFIA
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RIUPARK VERMELL
#DD2B56

RIUPARK GROC
#FFBC00

RIUPARK VERD
#04BC69

RIUPARK BLAU
#035AD8

RIUPARK TARONJA
#E16844

RIUPARK TARONJA utilitzat en senyals i plafons informatius, operacionals, 
interpretatius, de seguretat i informatius de caràcter general del parc, 
com ara els senyals identificatius d'accés al parc, els plafons d'informació 
general sobre el parc, els senyals de serveis (wc), etc.

RIUPARK BLAU utilitzat en senyals i plafons informatius destinats a 
explicar les característiques del riu (història, geografia, biodiversitat, etc.), 
com ara els plafons interpretatius sobre riu.

RIUPARK VERD utilitzat en senyals i plafons informatius destinats a 
explicar les característiques de l’entorn natural del parc (flora, fauna, etc.), 
com ara els plafons interpretatius sobre l’entorn natural.

RIUPARK GROC utilitzat en senyals i plafons informatius destinats a 
explicar les característiques de l’espai d’street art i muralisme, com ara 
els plafons interpretatius i els senyals direccionals i identificatius de la 
zona d’street art i muralisme.

RIUPARK GROC utilitzat en  senyals d’Informació orientativa i 
senyalització de recorreguts, com ara els senyals direccionals i 
identificatius dels recorreguts que travessen els ponts 1 i 2.

GAMMA CROMÀTICA
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GRAFISME DEL PLAFÓ GENERAL
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GRAFISME DELS PLAFONS INTERPRETATIUS
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GRAFISME DELS SENYALS IDENTIFICATIUS I DIRECCIONALS
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REFERÈNCIES GRÀFIQUES
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04.CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA OBJECTUAL
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SENYAL IDENTIFICATIU
D’ACCÉS AL PARC (x2)

· Senyal pla muntat a terra

· Estructura d’acer 
inoxidable pintat de color 
TARONJA

· Esferes de metacrilat 
translúcid de color 
TARONJA retroil·luminades

PLAFÓ GENERAL
OPERACIONAL, 
INTERPRETATIU I DE 
SEGURETAT (x2)

· Senyal pla muntat a terra

· Estructura amb base de 
pals de fusta* i marc 
també de fusta* tintada 
de color TARONJA 
(*autoclau)

· Interior del marc de 
metacrilat transparent 
retroil·luminat amb 
informació (horaris, 
activitats, rutes, 
normativa,etc.) 
serigrafiada

PLAFÓ INTERPRETATIU (x6)

· Senyal pla muntat a terra

· Estructura amb base de 
pals de fusta* i marc 
també de fusta* tintada 
de color BLAU (x2), VERD 
(x2) i GROC (x2) 
(*autoclau)

· Interior del marc de 
metacrilat transparent 
retroil·luminat  amb 
informació (BLAU: 
biodiversitat del riu, VERD: 
Flora i fauna, GROC: street 
art i muralisme)

SENYALS DIRECCIONALS I 
IDENTIFICATIUS (x15)

· Senyal en relleu (gravat) 
muntat a terra en el cas 
del VERMELL (x8) i el GROC 
(x5), i damunt de la 
taulada de l’wc en el del 
TARONJA (x2)

· Estructura d’acer 
inoxidable pintat de color 
VERMELL (direccional), 
TARONJA i GROC 
(identificatius)

· Relleu gravat amb 
l’interior de metacrilat 
translúcid retroil·luminat

SENYAL IDENTIFICATIU (x4)

· Senyal en relleu (gravat) 
muntat a terra

· Estructura d’acer 
inoxidable pintat de color 
VERMELL

· Relleu gravat amb 
l’interior de metacrilat 
translúcid retroil·luminat
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LLARGA DISTÀNCIA MITJA DISTÀNCIA CURTA DISTÀNCIA

19



REFERÈNCIES OBJECTUALS
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05.PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ
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1
2

Senyals identificatius 
d’accés al parc

Situats als dos punts 
d’accés de l’espai. 
Visibles a llarga 
distància, tant de dia 
com de nit.

Plafons generals
operacionals, 
interpretatius i de 
seguretats

Situats prop dels 
accessos. Visibles a 
curta distància, tant 
de dia com de nit.

Plafons interpretatius

Situats prop de les 
àrees a què fan 
referència els seus 
continguts. Visibles a 
curta distància, tant 
de dia com de nit.

Senyals direccionals i 
identificatius

Situats en les 
destinacions finals i al 
llarg dels recorreguts . 
Visibles a curta i mitja 
distància, tant de dia 
com de nit.

Senyals identificatius

Situats en les 
destinacions finals 
(ponts 1 i 2). Visibles a 
mitja i llarga distància, 
tant de dia com de nit.
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06.INSTRUCCIONS DE FABRICACIÓ I D’INSTAL·LACIÓ
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MATERIALS DELS SENYALS (CARACTERÍSTIQUES GENERALS)

Els materials que s'utilitzaran per a la fabricació de tot el sistema de 
senyalística, han estat escollits tenint en compte diversos factors; 
adequació i integració amb el projecte, resistència i durabilitat, 
sostenibilitat i mínim impacte ecològic, eficiència i amortització 
econòmica. Amb aquestes premisses, s'han considerat els següents 
materials com els més idonis a l’hora de fabricar els diferents senyals:

FUSTA (AMB TRACTAMENT AUTOCLAU)

La fusta és un material ideal per a la construcció d'un sistema de 
senyalística d'un parc, gràcies les seves característiques orgàniques i 
naturals i el tractament autoclau, que a més, li confereix un punt extra de 
durabilitat en espais a la intempèrie.

- Renovable. La fusta és una matèria primera renovable, és a dir, es 
regenera i neixen nous arbres.

- Reciclable. Gràcies al fet que es poden emprar productes de fusta ja 
rebutjats per a la fabricació de nous productes.

- Biodegradable. Es descompon de forma natural amb el temps, pel que 
no és contaminant per al medi ambient.

- Fàcil de treballar. És dúctil, mal·leable, tenaç i molt fàcil de treballar.

- Abundant i econòmic. La fusta és un material abundant que es renova 
constantment i és un recurs accessible i econòmic.

- Amigable amb l'entorn. És un material que té unes connotacions 
vinculades al benestar, a la naturalesa i a la salut.

ACER INOXIDABLE

L'acer inoxidable és considerat com un material gairebé universal i ideal 
per a qualsevol aplicació i ambient gràcies a les seves propietats:

- Resistent a la corrosió. A causa del seu alt contingut en crom, compta 
amb una excel·lent resistència a la corrosió. És capaç de generar 
naturalment una capa protectora quan entra en contacte amb l'ambient. 
Aquesta capa d'òxid de crom protegeix la superfície i es regenera cada 
vegada que pateix danys.

- Resistència a temperatures extremes. En comparació amb altres 
metalls, l'acer inoxidable és capaç de suportar temperatures extremes 
sense patir deteriorament ni alteracions. Pot ser aplicat en temperatures 
hivernals sense risc de fragilització o trencament. A més, presenta la 
millor resistència al foc que altres metalls i no desprèn fums tòxics. 

- Reciclables. Molts dels productes d'acer inoxidable estan compostos per 
un 80% de ferralla d'aquest metall. Els productes nous estan conformats 
per un 50% de deixalles d'acer inoxidable. El que demostra que les seves 
propietats físiques no s'alteren ni s'oxiden, es mantenen intactes.

- Material únic i estètic. L'acer inoxidable compta amb gran acabat estètic 
i elegant. Molts arquitectes l'utilitzen per als seus projectes i obres. A més, 
no necessita un manteniment constant, ja que és molt fàcil de netejar. 

- Propietats mecàniques. Aquest metall compta amb una excel·lent 
ductilitat, elasticitat i duresa que fan que sigui ideal per a qualsevol mena 
de projecte tant en interiors com a l’aire lliure. De la mateixa manera, 
presenten una excel·lent resistència al desgast.
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METRACRILAT

El metacrilat té un seguit de característiques i propietats que el 
converteixen en un material adequat per a les necessitats que té el 
projecte:

- Transparència.  Al voltant de l'93%. El més transparent dels plàstics.

- Alta resistència a l'impacte.

- Resistent a la intempèrie i als raigs ultraviolats. No hi ha un envelliment 
apreciable en deu anys d'exposició exterior.

- Lleuger. En comparació amb el vidre, pesa aproximadament la meitat. 
Amb una densitat d'uns 1190 kg / m3 és només una mica més dens que 
l'aigua.

- Duresa. De duresa similar a la de l'alumini.

- Fàcil de reparar. El metacrilat es repara molt fàcilment amb una pasta de 
polir.

- Segur. No produeix cap gas tòxic en cremar pel que es pot considerar un 
producte molt segur per a elements pròxims a les persones a l'igual que la 
fusta.

- Treballable. Gran facilitat de mecanització i modelatge.

- Varietat d’acabats. Existeix amb diversos graus de resistència i 
nombrosos colors.

IL·LUMINACIÓ LED

Tota la senyalització del parc serà retroil·luminada, dissenyada 
especialment per ser visible i utilitzada en les hores de poca llum solar i de 
nit. El sistema de retro-il·luminació amb LEDs d'última generació permetrà 
una òptima visibilitat i vida útil, així com un mínim consum energètic i cost 
de manteniment. 

- Gran estalvi energètic. Les bombetes LED consumeixen 2,5 vegades 
menys que una bombeta de baix consum convencional i 8,9 vegades 
menys que una bombeta tradicional incandescent. 

- Llarga vida útil. Tenen una vida útil de fins a 50,000 hores enfront de les 
2.000 hores d'una bombeta tradicional. Això es tradueix en una durada de 
17 anys a 8 hores diàries d'utilització. 

- Protecció del medi ambient i la salut. Són una font de llum monocromàti-
ca que no genera llum ultraviolada ni infraroja. D'aquesta manera s'eviten 
riscos tant en la salut humana com en la flora i fauna. També produeixen 
una pèrdua mínima per calor i estalvien energia, reduint les emissions de 
CO2. A més, no contenen mercuri.

- Alta eficiència en il·luminació. Poden arribar a consumir aproximadament 
un 80% menys energia elèctrica que les bombetes tradicionals.

- Estalvi en costos de manteniment. Gràcies a la seva vida útil de fins a 
50,000 hores, no ha d'estar reemplaçant constantment.

- Gran resistència tèrmica i mecànica. Resisteixen grans variacions de 
vibració i de temperatura., molt més que les bombetes convencionals.
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SENYAL IDENTIFICATIU D’ACCÉS AL PARC

TIPUS DE SENYAL: Senyal pla muntat a terra.

NOMBRE D’UNITATS: 2

MATERIALS: Estructura d’acer inoxidable pintat de color TARONJA i esferes 
de metacrilat translúcid de color TARONJA retroil·luminades.

MIDES: 80 cm (ample) / 600 cm (alt).

LOCALITZACIÓ: Situats als dos punts d’accés de l’espai. Visibles a llarga 
distància, tant de dia com de nit.

26



160cm
22

0c
m

120cm

10
0c

m

84
cm

PLAFÓ GENERAL OPERACIONAL, INTERPRETATIU I DE SEGURETAT 

TIPUS DE SENYAL: Senyal pla muntat a terra

NOMBRE D’UNITATS: 2

MATERIALS: Estructura amb base de pals de fusta* i marc també de 
fusta* tintada de color TARONJA (*autoclau). Interior del marc de 
metacrilat transparent retroil·luminat amb informació serigrafiada 
(horaris, activitats, rutes, normativa,etc.).

MIDES: 160 cm (ample) / 220 cm (alt).

LOCALITZACIÓ: Situats prop dels accessos. Visibles a curta distància, tant 
de dia com de nit.
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PLAFONS INTERPRETATIUS 

TIPUS DE SENYAL: Senyal pla muntat a terra.

NOMBRE D’UNITATS: 2 de cada color (6 en total).

MATERIALS:  Estructura amb base de pals de fusta* i marc també de 
fusta* tintada de color BLAU (x2), VERD (x2) i GROC (x2) (*autoclau). 
Interior del marc de metacrilat transparent retroil·luminat  amb informació 
sergrafiada (BLAU: biodiversitat del riu, VERD: Flora i fauna, GROC: street 
art i muralisme).

MIDES: 110 cm (ample) / 220 cm (alt).

LOCALITZACIÓ: Situats prop de les àrees a què fan referència els seus 
continguts. Visibles a curta distància, tant de dia com de nit.
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SENYAL IDENTIFICATIU PELS PONTS DEL RIU

TIPUS DE SENYAL: Senyal pla muntat a terra.

NOMBRE D’UNITATS: 2 per cada pont (4 en total)

MATERIALS: · Estructura d’acer inoxidable pintat de color VERMELL. 
Esferes de metacrilat translúcid de color VERMELL retroil·luminades

MIDES: 50 cm (ample) / 270 cm (alt).

LOCALITZACIÓ: Situats en les destinacions finals (ponts 1 i 2). Visibles a 
mitja i llarga distància, tant de dia com de nit.

50cm
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SENYALS DIRECCIONALS I IDENTIFICATIUS

TIPUS DE SENYAL: Senyal en relleu (gravat) muntat a terra (en el cas del 
VERMELL i el GROC) i damunt de la taulada dels wc (en el del TARONJA).

NOMBRE D’UNITATS: 8 de vermells, 5 de grocs i 2 de taronja (15 en total).

MATERIALS: Estructura d’acer inoxidable pintat de color VERMELL 
(direccional), TARONJA i GROC (identificatius). Relleu gravat amb l’interior 
de metacrilat translúcid retroil·luminat.

MIDES: 30 cm (ample) / 50 cm (alt) / 12 cm (profund).

LOCALITZACIÓ: Situats en les destinacions finals i al llarg dels recorreguts.  
Visibles a curta i mitja distància, tant de dia com de nit.
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REFERÈNCIES MATERIALS
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07.FOTOMUNTATGES
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Senyal d’accés al parc per rampa
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Senyal d’accés al parc per escales
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Senyal de nit (retroil·luminat)
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Plafó informatiu general del parc
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Plafó general de nit (retroil·luminat)
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Plafó interpretatiu sobre el riu
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Senyal identificatiu del PONT 1

39



Senyal de nit (retroil·luminat)
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Senyals direccionals de nit (retroil·luminats)
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Senyal identificatiu de l’WC
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Senyal WC de nit (retroil·luminat) per persones amb mobilitat reduïda
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Senyal identificatiu d’ artista/mural
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Senyal identificatiu d’ artista/mural de nit (retroil·luminat)
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