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. a terme: retirar volum Teisa

Projecte d’adjudicació / Enllaç estratègic Canal    
   d’en Cases

. obertura camí principal en paral·lel al Canal d’en Cases a

  cota de l’espai fluvial

· construcció d’una rampa per tal de poder accedir des de

  l’Av. Tarradellas al camí que passa pel canal de l’Aurora

· inici Canal d’en Cases: eliminar  tanca vegetal per tal de

  fer més permeable el canal visualment

LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

Enllaç estratègic Salesians
. longitud: 131 ml

. gestionar un pas de 5m d’ample retirant la tanca 

dels salesians

. C/Illa de Fuerteventura, donar continuitat al 

  carrer afectat

. construir passera entre el canal de l’Aurora i el 

   C/Illa de Fuerteventura 

Enllaç estratègic resclosa Manola
. demanda dret de pas per tal d’obrir un camí pa-

ral·lel al canal de l’Aurora, entrant per la resclosa 

de la Manola

Entorns camp futbol
· Sega selectiva dels prats

· obertura de visuals al riu mitjançant poda

  de branques o tala d’arbrat en el cas 

  d’haver-hi espècies exòtiques invasores

· Senyalètica

· enretirada de la tanca del camp de futbol 

  per una de permeable visualment

Parc Pavelló
· Sega selectiva dels prats

· Senyalètica

· zona d’estada

Camí Devesa Salesians- Ter

· gestionar dret de pas per formar un camí en 

paral·lel al riu Ter per tal de poder circular per les 

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

Enllaç estratègic
· compra dels terrenys per poder obrir un camí i 

  garantir la continuitat del camí principal seguint

  el canal de l’Aurora

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

Camí de Pont Major a Montjuic
. alternativa al Camí de Pont major a Montjuic, per con-

nectar Montjuic amb Pont Major de forma segregada al 

vial de vehicles motoritzats

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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