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LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

Ribes del Ter
. sega selectiva dels prats

.  obertura de visuals al riu amb la poda de 

  branques i tala d’exòtiques

. zona d’estada/ repòs

. senyalètica

. vistes/mirador

. intervencions singulars

Confluència Ter-Onyar
. sega selectiva dels prats

. obertura camí principal per anar fins al mirador 

  de la confluència i connectar la riba del dreta del 

  Ter al seu pas per la ciutat de Girona

Tram entre Ponts de la Barca i Nou de la Barca
. consolidació del ferm del camí

Projecte d’Adjudicació Can Massa
. obertura camí principal a cap de talús 

. obertura camí secundari a mig talús més 

  proper a la riera

Turó de la Bateria
. sega selectiva del sotabosc

. obertura de finestres al bosc

. obertura camí secundari seguint la carena

   del turó

. zona d’estada/ repòs

. senyalètica

. vistes/mirador

Enllaç estratègic Riera Bullidors
. discontinuitat entre el Pont de les Ribes del Ter i el camí 

que puja Riera Bullidors amunt. Veure com gestionar l’en-

creuament de l’esplanada de formigó

Enllaç estratègic Trueta
. consolidació i adeqüació de l’accés des de l’hospital 

Trueta al Ter amb la formació de la Porta del Trueta

Enllaç estratègic Camp futbol
. obertura d’un accés al perímetre del camp per connec-

tar el Camí de la Font de l’Abat amb l’Av. de l’Amical-Mau-

thausen i garantir la continuitat del camí principal per 

espais verds urbans
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Projecte d´adjudicació - Quintana de Baix 
. adeqüació dels espais verds i formació de la Porta de Sant 

Ponç com a punt principal d’accés al riu des del barri

Projecte d´adjudicació - Plaça Vila Perpinyà 
. adeqüació de l’esplanada d’accés des del nou pont fins 

a la baixada al riu Ter com a punt d’accés amb la porta de 

Sarrià
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Ribes del Ter
. sega selectiva dels prats

. obertura de visuals al riu amb la poda de 

  branques i tala d’exòtiques

. zona d’estada/ repòs

. senyalètica

. vistes/mirador

. intervencions singulars
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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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