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LLEGENDA 

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

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

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

comunitaris (Clau E)

Sistema d’equipaments 

Sistema de places, parcs 
i  jardins urbans (Clau C.1)

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

seny d’un projecte executiu amb pressupost 

específic 

Enllaços estratègics
. Àmbits que requereixen de tràmits urbanís-

tics per tal de garantir la continuïtat del bucle 

amb els camins proposats

2.4 

PLANEJAMENT  URBANÍSTIC 

+ PLA ACTUACIONS

DEVESES DEL PONT
Març 2018

90 180 900m0 360


