
Prats de Mas Terrats
. sega selectiva dels prats

. senyalètica

. jerarquitzar camins

Projecte d´adjudicació - Font de la Pólvora  
. disseny d’un parc que ordeni els usos i faci de transició 

entre el límit urbà i l’espai verd contigu

Projecte d´adjudicació - Ctra Sant Feliu 
. construcció d’un camí peatonal paral·lel a la Ctra de St 

Feliu , disgregat del vial de vehicles, per enllaçar de forma 

segura Girona Est amb el centre urbà de Girona 

Talusos Grup St Daniel
. sega selectiva dels prats

. obertura camí secundari per arribar al Torrent 

Font de la Pólvora

. zona de repòs 

Projecte d´adjudicació - Passera riu Onyar 
 . construcció d’una passera peatonal per sobre del riu per 

tal de garantir la connexió entre Girona Est i la Creueta

Barranc de Pineda - àmbit nord
. sega selectiva dels prats

. obertura camí principal que dona continuïtat al 

bucle principal

. obertura camí secundari de connexió amb el 

C/ Planura

. zona d’estada

. senyalètica

Barranc de Pineda - àmbit sud
. sega selectiva dels prats

. obertura camí principal

. senyalètica

Ribes de l’Onyar
. sega selectiva dels prats

. obertura de visuals/finestres al riu

. intervenció singular

. senyalètica

. porta de l’Onyar

. recuperació platges de l’Onyar

LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

Enllaç estratègic Torrent Font de la Polvora
. obertura del camí principal seguint el torrent de la Font 

de la Pólvora per tal de garantir la continuïtat

DGD

DGD

DGD

Enllaç estratègic Ctra St Feliu
. millora del pas per sota de la Ctra St Feliu de Guixols que 

comunica el Barranc de la Pineda amb el riu Onyar

. paviment tunel 

Enllaç estratègic Barranc de Pineda
. enderroc del mur entre el Torrent de Vilaroja i la placeta 

del C/ de la Planura, per tal de poder passar d’un lloc a 

l’altre

. ‘porta del Barranc’

DGD

DGD

GD

DGD

DGD

GD

DGD
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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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