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LLEGENDA

 Projecte d’Adjudicació  - Castell de Montjuic  
. adeqüació de l’espai intern del castell per a l’ús públic, 

ordenació d’usos, camins i espais d’estada

. neteja dels murs i ruines per tal de fer visible el patrimoni

. adeqüació de l’espai fora muralla amb un itinerari que faci 

el recorregut per fora fent la volta al Castell

Pujada a Castell de Montjuic -  
Projecte d’Adjudicació
. adeqüació d’un vial per anar de Torre Sutxet al Castell 

Projecte d’Adjudicació - Torre Sutxet  
. adeqüació dels entorns de la torre

. reducció/eliminació del vial existent per vehicles a l’últim 

tram davant la torre

Projecte d’Adjudicació - Pujada a Torre Sutxet  
. conformació del camí principal en una zona de terrasses 

per connectar la Porta dels jardins John Lennon (principal 

punt d’entrada a Montjuic) amb la Torre Sutxet i l’itinerari 

principal del bucle , i continuació cap al Castell de Montjuic

. adeqüació d’un aparcament per tal de reubicar els 

vehicles a l’entorn de l’escola

Enllaç estratègic
. Obertura d’aquest tram per tal de garantir la continuitat 

del camí principal segregat del vial urbà

Projecte d’Adjudicació  - Passera de Montjuic
. construcció d’una passera i pont penjant per tal de garan-

tir la continuitat del camí principal segregat del vial urbà en 

un àmbit de paret. Es requereix un tram de passera anclat 

a la roca i un tram de pont penjant damunt antiga pedrera

Projecte d’Adjudicació  - Torre Sant Joan   
. adeqüació d’un parc frente l’escola que ordeni els usos i 

ofereixi un espai verd a la sortida de l’escola

. netejar vegetació de murs i ruines existents 

  per tal de fer visible la Torre.

. opcio de traslladar aparcament 

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
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