
Enllaç estratègic Can Norat
. demanda dret de pas per tal de garantir la 

  continuitat del camí principal

Enllaç estratègic Tram Ferrocarril
. conservar espai per garantir la continuitat del 

camí principal

Enllaç estratègic Estació Mercaderies
. conservar espai per garantir la continuitat del 

camí principal

Proj. d’Adjudicació - Güell Confluència 
. Projecte EMF

Proj. d’Adjudicació - Pont
. projecció d’una passera per damunt vies del tren per 

connectar els barris de Palau i Mas Xirgu

Camp Sureda del Pla

Camp del Sitjar

Pla de Salt

 Proj. d’Adjudicació - Estació mercaderies 
. Disseny d’un parc que integri i posi en valor el riu Güell

Entorns riu Güell
. sega de prats diferenciada

. obertura camí principal

. zones repos

. senyalètica

Entorns riu Masrocs
. sega de prats diferenciada

. obertura camí principal

. intervenció singular

. senyalètica

. ‘parc de capçalera’

Confluència Güell-Masrocs
. sega de prats diferenciada

. obertura camí principal

. ‘porta Güell-Masrocs’

 . senyalètica

GD

GD

GD

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

DGD +

Enllaç estratègic C/ Salt
. solució per atrevessar el C/ de Salt seguint el Masrocs 

per tal de garantir la continuitat del camí principal

Enllaç estratègic C-65
. solució per atrevessar la C/65 seguint el Masrocs per tal 

de garantir la continuitat del camí principal

LLEGENDA PLA D’ACTUACIONS

DGD +

DGD +

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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