AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Sostenibilitat
Altres serveis que hi col·laboren: Educació

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Crear una ruta verda que connecti els
boscos de Palau-sacosta
NOM BARRI: Palau-sacosta – Avellaneda – Mas Xirgu
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Palau-sacosta – Avellaneda – Mas Xirgu
Quantitat assignada al barri: 53.716 €
PROPOSTA VEÏNAL:
1) Reforestar part de l’entorn del bosc jove de la Pabordia
L’AMPA del Bosc de la Pabordia i l’AV de Palau-sacosta proposen reforestar els
marges del bosc amb espècies autòctones per implementar un itinerari terapèutic i
educatiu al Bosc de la Pabordia. Diuen que s’hauria de fer a la zona dels camps
propietat de l’Ajuntament i seguint les directrius tècniques de l’enginyer Jaume
Hidalgo i Colomé.
Proposen que la direcció de l’Escola El Bosc de la Pabordia organitzi una passejada
des de l’escola amb la direcció, els pares i alumnes, i l’AV i veïns de Palau-sacosta per
anar a replantar.
També proposen invertir en fer camins pels itineraris, basses d’aigua i/o tallar espècies. I
elaborar fitxes d’educació ambiental. Es tracta de potenciar els espais connectors
limitants al bosc.
2) Treure barreres en els boscos de Palau-sacosta
L’AV de Palau-sacosta proposa treure les barreres en els boscos de Palau-sacosta que
van des del Bosc de Mas Abella fins al bosc de darrera de l’església de Sant Miquel a fi
de facilitar un itinerari de lleure i esport.
Proposen: desplaçar la tanca metàl·lica, situada a la part baixa, a la part alta del
marge que limita el solar de la Residència Geriàtrica amb el bosc; treure les barreres
físiques als itineraris i facilitar alguns camins segurs amb el mobiliari adient;...
L’AV de Palau-sacosta proposa que aquest projecte estigui lligat i doni continuïtat al
projecte de recuperació de la zona de la Font de l’Abella del barri de Montilivi.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
S’adjunta plànol

INFORME TÈCNIC:
Després de les diverses trobades amb el president de l’AV de Palau-sacosta i de la
reunió amb la direcció de l’Escola El Bosc de la Pabordia i representants de l’AV, des
de la secció de Parcs, Jardins, Rius i Paisatge es proposa reprendre el projecte d’un
itinerari al barri que connecti els diversos boscos creant una anella verda pel passeig i
per activitats físiques com el córrer. Les actuacions a realitzar serien les següents:
- Creació d’un itinerari seguint la proposta del plànol adjunt, que connecti els boscos
de titularitat municipal de Palau-sacosta. Aquest plànol és una proposta inicial. Si el
projecte surt seleccionat, es farà un treball de camp més exhaustiu que podria
modificar algun tram. Així mateix es podria anar ampliant i connectant-lo a altres rutes
com la via verda. No es descarta que en alguns trams s’hagi d’arribar a un acord de
custòdia amb algun propietari privat.
- Millora del ferm natural del recorregut en aquells trams a on estigui més erosionat.
Aquesta actuació consistirà en la col·locació de travesses o troncs d’arbres, creant
petits esglaons i el posterior assentament de la terra. Mitjançant aquesta feina es
pretén estabilitzar el sòl i disminuir la velocitat de l’aigua de pluja en els trams amb
pendent, per disminuir l’efecte erosiu sobre el recorregut (veure imatges al final del
document).
- Col·locació de senyals d’orientació de l’itinerari: Dins les zones boscoses es posaran
piques direccionals (pals de fusta amb fletxa bidireccional, veure imatges) que
indicaran la direcció i guia de l’itinerari.
- Col·locació de senyals horitzontals en voreres per la interconnexió entre boscos i
trama urbana mitjançant pintura termoplàstica. Es tractarà d’una senyal indicativa que
anirà enganxada a la vorera o a l’asfalt. També es podria contemplar la idea de pintar
els passos de vianants verds i blancs, per establir punts de connexió clars i guia a les
persones per llocs segurs de pas (veure imatges).
- Col·locació de faristols informatius. Faristols amb informació de l’entorn com ara
espècies vegetals d’un alzinar o d’un bosc mixt, fauna, arbres exemplars (roure mas
Abella, història dels boscos de Palau,...) (veure imatges).
- Col·locació d’1 o 2 cartelleres amb informació general dels boscos de Palau i plànol
global de la ruta verda (veure imatges).
- Col·locació de bancs en diversos punts del recorregut (veure imatges).
- Instal·lació d’una escala de fusta per salvar el pendent del Camí Vell de Fornells.
- Elaboració dels continguts d’una guia interpretativa i didàctica del bosc de la
Pabordia.
- Organització d’una diada en què els pares i alumnes de l’escola del Bosc de la
Pabordia realitzin una plantada en la proximitat del bosc. Es realitzarien els forats
prèviament i s’aportarien plançons i tutors per protegir i senyalitzar els arbres. Es podria
fer una explicació prèvia de com plantar-los i per què s’han escollit aquestes espècies.

En un principi la proposta de l’itinerari de Palau transcorre totalment per parcel·les de
titularitat municipal, exceptuant una part dels camps al costat de la Pabordia.
Aquestes parcel·les estan incloses dins la proposta del Pla Especial de la Pabordia
(urbanisme). Momentàniament es preveu arribar a un acord de custòdia amb la
propietat. A més pel tipus d’actuació, arrengament d’un traçat nou, caldria destinar-hi
una quantitat important del pressupost. Per tant, vista l’actuació i la repercussió a nivell
global al barri de Palau-sacosta s’haurà de valorar detalladament si aquesta es podrà
fer amb el pressupost que es disposa o emplaçar-la a una posterior fase de cares a
l’any vinent.
Respecte la proposta de l’AV de Palau-sacosta per la creació d’un pas entre el cul de
sac al final del c. de Joaquim Maria Masramon i de Ventós i el bosc que hi ha al costat
del c. de Mercè Rodoreda, des de l’Ajuntament es considera més apropiat elaborar
primer l’itinerari global a Palau-sacosta, ja que es tracta d’una actuació que engloba
tot el barri i un cop aquest estigui consolidat i segons la resposta del veïns, es poden
anar fent millores com el trencament d’aquesta barrera i la connexió dels dos boscos
contigus. A més aquesta actuació comportarà tenir l’autorització i cessió del propietari
del terreny i destinar-hi un import important.
Si el pressupost final es superior a l’import destinat a l’actuació, es proposar realitzar
l’itinerari en dues fases.
Imatges:
Exemple escales tipus realitzades amb troncs. Segons pressupost es podran fer amb
travesses de fusta:

Pica direccional per indicar direcció del recorregut dins el bosc:

Exemple de faristols tipus:

Exemple banc tipus que es sol col·locar en l’entorn de les Gavarres:

Exemple de cartellera tipus a on es col·locaria informació dels boscos de Palau i un
plànol global de l’itinerari:

Exemple de la senyalització d’interconnexió entre la trama urbana i les zones boscoses.
En aquest cas es mostra un pas de vianants tipus per indicar la ruta segura i dotar
l’itinerari d’una coherència visual:

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
Pressupost: 31.431 € (full següent)

PRESSUPOST ELABORACIÓ ITINERARI DELS BOSCOS DE PALAU

SENYALITZACIÓ URBANA Quant. Import unitari
subtotal
Discos de pintura
50
66,25 € 3.312,50 €
Termoplàstica de 50 cm
diàmetre, en diferents colors i
VIAXI-imprimació per terra.
5
48,60 €
243,00 €
Pots de 3,5kg.
Descompte especial
1
-397,50 € -397,50 €
Aj.Girona (sobre material del
12%
Col·locació de 50 peces de
4
500,00 € 2.000,00 €
pintura a terra
Total pintura termoplàstica

(IVA inclòs)

SENYALITZACIÓ BOSCOS Quant. Import unitari
Piques direccionals
62,50 €
36
Faristols
6
250,00 €
Bancs
5
500,00 €
Instal·lació senyals
1
3.000,00 €

subtotal
2.250,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €

(IVA inclòs)
2.722,50 €
1.815,00 €
3.025,00 €
3.630,00 €

Total pintura termoplàstica

11.192,50 €

INSTAL·LACIÓ ESCALA DE FUSTA
subtotal
Escala de fusta (camí vell Quant. Import unitari
1
2.600,00 € 2.600,00 €
fornells)

(IVA inclòs)
3.146,00 €

4.008,13 €
294,03 €
-397,50 €

2.420,00 €
6.324,66 €

CREACIÓ ESGLAONS AMB TRAVESSES O TRONCS
Quantit Import unitari subtotal
(iva inclòs)
30
42,40 € 1.272,00 €
1.539,12 €
Total escales
GUIA DIDACTICA DEL BOSC DE LA PABORDIA
Quant. Import unitari

4.685,12 €

subtotal

(IVA inclòs)

Elaboració dels continguts

1

1.789,03 € 1.789,03 €

2.164,73 €

Impressió llibrets

1

5.134,62 € 5.134,62 €
Total escales

6.212,89 €
8.377,62 €

DIADA PLANTACIÓ
Plantació plançons d'arbres

Quantit Import unitari subtotal
(iva inclòs)
200
3,52 €
704,00 €
851,84 €
Total escales

851,84 €

TOTAL RUTA VERDA

31.431,73 €

