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Sèquia Vinyals
. intervenció singular per posar en valor el 

  patrimoni arquitectònic i històric de la sèquia

. senyalètica

Camí Pla de Campdorà
. obertura camí principal a peu de mont

. senyalètica 

. porta de Campdorà

Camí Ter
. sega de prats diferenciada entorn el camí 

  principal

. zones de repòs

. obertura de visuals al riu mitjançant poda/tala

  d’arbrat 

Enllaç estratègic - Camí del Ter
  . demanda dret de pas per tal de garantir la 

  continuitat del camí principal i Parc Fluvial

Enllaç estratègic - Can Camaret
. millora de l’enllaç entre el camí provinent de la 
muntanya de Can Ribes cap a Pont Major i el Ter

Enllaç estratègic - Pont de l’Aigua
. construcció d’una rampa per tal d’enllaçar el 
camí a la llera del riu amb l’altre tram de camí 
que es troba a una cota superior 

Enllaç estratègic - Can Punxa
. millora de l’enllaç entre el camí provinent de la 
muntanya de Can Ribes cap a Pont Major i el Ter

LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

   Projecte d’adjudicació - 
   Camí del Ter a Campdorà

. obertura camí principal a les ribes del Ter  amb visuals al 

riu a través de la obertura de finestres. Zones d’estada i 

repòs al llarg del camí.

Itinerari secundari Clot de Junquers
. obertura camins secundaris per recórrer el 

  torrent i enllaçar amb l’itinerari principal

Mirador d’en Massolet
. zona d’estada i mirador dalt de la muntanya d’en 

 Massolet

Castell de Campdorà
. zona d’estada al Castell i Esglèsia de Campdorà

Enllaç Montjuic
. camí secundari de connexió amb Montjuic per àmbit de 

muntanya no apte per tothom
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DGD +

DGD +

DGD +

DGD +
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Camí principal
. camí que conforma el bucle , i els enllaços 

entre bucles.

. ferm consolidat i pendents suaus

Camí secundari
. camins alternatius, dreceres, camins que 

permeten fer la meitat del bucle,...

. ferm variable i pendents variables

GD - Gestió Diferenciada
. Les actuacions s’executen a través de la bri-

gada de l’Ajuntament o dels serveis ordinaris 

contractats

DGD (Disseny Gestió Diferenciada) + 
Microintervencions

. Les actuacions requereixen la contractació 

de serveis no ordinaris sense precisar dels 

tràmits que comportaria fer un projecte 

executiu

Projecte d’adjudicació 
. Àmbits que requereixen de tràmits i el dis-

seny d’un projecte executiu amb pressupost 

específic 
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