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ENTITAT PROPOSANT TÍTOL UBICACIÓ PROPOSTA DESCRIPCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS

AV Les Martines Anella Verda 57260 *

AV La Cogullada Parc de la Cogullada 50.000,00 €

 AV. De Ca N'Aurell Parc de Sant Jordi 9.000,00 € 8 Jocs biosaludables (entre les 2 portes, als costats de les valles)

Elena Parc infantil Plaça del Tint 3.900,00 €

Incrementar les possibilitats de formació i temps lliure que ja ofereix l'esmentada Anella 
Verda, amb zones de característiques singulars. Que s'incloguin els contorns naturals de Les 
Martines dins el traçat de l'Anella Verda, tenint present el seu alt valor paisatgístic, que en el 
seu recorregut i des de diferents llocs, es pot albirar gran part del Vallès si no tot, bona part 
del Barceloní, quelcom del Maresme i del Garraf. Seria interessant així mateix la recuperació 
dels camins a diferents fonts i la senyalització i neteja de les mateixes.

26/7/18: Demanat a Coordinadora Districte concreció sobre a quin camí es 
refereix per poder valorar cost.
Tractat amb l’AV de les Martines. Es tracta de camins públics, excepte el dela 
font de Moreu però la propietat sembla interessada a signar un conveni).
Donat que és un recorregut circular, el Servei comenta que no es pot executar 
per fases.    * NOMÉS si tècnicament és possible, utilitzar els 15.400,00€ 
restants en fer alguna actuació a l’Anella Verda, sense que això comporti cap 
compromís de continuïtat  al pressupost de l’any 2019

2a fase per finalitzar l’espai o zona de lliure 
circulació de gossos

L’any passat es va aprovar una fase, com aquesta ens va semblar insuficient, el que fem és 
demanar una ampliació de la primera, que anomenem fase 2.
El Parc de La Cogullada i en general els carrers i places del barri s’han convertit en un 
pipican.
Els gossos necessiten un lloc d’esbarjo on no hagin d’anar lligats i on puguin relacionar-se 
entre ells, això els fa més sociables i menys agressius o territorials.
Condicionant aquest lloc com a lliure circulació per gossos recuperaríem el parc per les 
persones, en aquest moment sempre hi ha gossos sense lligar i sense morrió, això fa que els 
nens i la gent gran no hi vagin per por. 
Ubicació: Part baixa del Parc de la Cogullada (Prolongació del carrer Lavoisier). 1.000m2, 
Tancament perimetral, sauló a terra, arbrat, font,  paperera i bancs.

El cost total del projecte són 70,000€ però s'han descomptat els 20,000€ 
assignats al 2017.

Instal·lar un Circuit Biosaludable al Parc de 
Sant Jordi

Espai situat entre la porta d’entrada i sortida de la plaça Zamenhof i la guingueta “Dot”. 
Instal·lar aparells mecànics biosaludables i fixes d’exercicis gimnàstics de diferents 
modalitats i funcions específiques: mobilitat de les articulacions, flexibilitat de les extremitats, 
reforç dels grups musculars, exercicis de coordinació dels moviments, etc.

El parc infantil que hi ha a la plaça del Tint no té cap arbre ni cap ombra i sobretot durant 
l'estiu els gronxadors i diferents jocs infantils estan exposats al sol tot el dia i es fa molt difícil 
poder ser-hi.
La meva proposta es poder posar algun tipus de pèrgola o buscar una solució perquè els 
infants puguin gaudir del parc.

Una pèrgola que cobreixi tota la zona supera l’import disponible. Sí es podrien 
plantar arbres amb reg.

Plantació de 4 arbres amb sistema de reg.

ASSOCIACIO COMERCIANTS CA 
N'AURELL

Ombra a la zona de joc infantil del Parc Sant 
Jordi

Proposta presentada per l’Associació de Comerciants Ca n'Aurell. 
Petició d'arbrat o algun element per guanyar ombra a l'espai situat a la part de baix del Parc 
Sant Jordi (tocant a la Placeta de Sant Oleguer, on hi ha l'aranya).

1.000€ per arbre amb 
reg inclòs. S’han de 
plantar un mínim de 5 
arbres.


