
LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

Enllaç estratègic Mina d’aigua del Calvari
. longitud: 350 ml

. problemàtica: cessió de pas per tal de fer un camí

  al llarg de la mina , passant pels camps d’oliveres

  fins arribar a la Capella del Calvari

Projecte d’adjudicació - Parc dels Caputxins
· projecte d’us públic que posi en valor el patrimoni his-

tòric i arquitectònic dels Forts, polvorí, cisterna,...

· obertura camí de carena que enllaça amb Anella 

  Pedreres

. Obertura camí principal en aquest tram a 

  l’alçada del Pirulí per tancar l’anella principal

Feixes entorn Anella Pedreres
· sega de prats diferenciada

Fort del Condestable
· descoberta i neteja de les restes del Fort 

· senyalètica

· obertura camí secundari com a part de l’Itinerari escolar 

entre el barri de Torre Gironella i l’Escola Annexa

Muntanya de la ‘O’
· mirador

· intervenció singular

· senyalètica

Enllaç estratègic el Polvorí
. problemàtica: aproximar particular per conveni de 

  custodia

Enllaç estratègic Palco dels Sastres
. problemàtica : cessió de pas per tal que l’anella de les 

Pedreres tingui continuitat creuant el Palco dels Sastres

Enllaç estratègic C/ Vista Alegre
. problemàtica: cessió de pas per tal de fer un camí que 

enllaci el parc de Vista Alegre amb la futura anella de les 

Pedreres
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Prats de Can Colomer i Mina d’aigua 
· sega de prats diferenciada

· Porta Torre Gironella

· Senyalètica

· descoberta i neteja de la vegetació per posar 

  en valor el patrimoni de la Mina d’aigua 

· zones d’estada

Prats del Campus i Feixes de la Ferradura
. sega de prats diferenciada

· zona d’estada als prats 

. Porta del Campus

. Senyalètica

Feixes de Torre Gironella
. sega de prats diferenciada

Torre Alfons XII
· sega de prats diferenciada

· zona d’estada a l’interior de la pedrera Anglada

· Senyalètica

· descoberta i neteja de la vegetació per posar 

  en valor la Pedrera Solés

Camí de la pedrera
· demanda dret de pas per tal de garantir la 

  continuitat del camí principal per àmbit natural

 Projecte d’adjudicació - Palco dels sastres
· obertura camí principal per tal de poder tancar l’anella 

de les Pedreres per àmbit natural

Recuperació de la pedrera Costa i la Cabanya de pedra 

seca dels picapedrers com a patrimoni natural, històric i 

arquitectònic 
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Enllaç estratègic entrada Mina d’aigua
    del Calvari

. problemàtica: cessió de pas per tal de poder iniciar el 

camí a l’entrada de la Mina d’aigua des del Passeig Ar-

queològic
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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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