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Servei responsable: Medi Ambient 

Altres serveis que hi col�laboren:  

 

 

NOM DEL PROJECTE: Instal�lació d’elements de gimnàstica a Can Xardó 

NOM DEL BARRI: CAN CARBÓ – MAS BAELL 

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 51.020,40€ 
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Localització de la proposta 
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PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Elements de gimnàstica per a joves al parc de Can Xardó 

Descripció: Al parc de Can Xardó hi ha un parc urbà de salut per a la gent gran que sovint 

és utilitzat per grups de joves per fer-hi activitats esportives. Per això es proposa ubicar 

elements de gimnàstica que cobreixin les necessitats dels joves. 

Can Xardó 

 

Valorant els espais disponibles al parc de Can Xardó, es considera com a possible espai el 

situat a la part posterior de Can Saragossa, on anys endarrere hi havia instal·lat un parc 

infantil. Aquesta zona queda enfonsada respecte els talussos perimetrals, formant un 

“anfiteatre natural”, on els ciutadans i altres usuaris del de l’àrea podrien asseure’s per 

contemplar els exercicis que es practiquen en les estructures. 

La valoració econòmica preveu: 

- Subministrament i muntatge d’una estructura de Workout d’una superfície aprox. 

de 9 x 8 m 

- 1 rètol informatiu amb les normes reguladores d’ús (1 x 1 m) imprès a doble cara, 

aprox. 300 €/u. 

- 4 bancs de fusta tractada a similitud dels altres existents a la zona forestal del parc 

Uns aspectes bàsics a considerar per aquesta proposta són les necessitats de neteja i 

desinfecció del recinte, buidat de papereres i manteniment de mobiliari, la qual cosa 

comportarà modificar el contracte del servei de neteja d’àrees d’esbarjo amb la 

concessionària actual, GBI Serveis, SAU. 

Per altra banda, es considera necessari complementar l’actual àrea d’elements per adults 

amb 2 o 3 estructures més. 

Alhora s’ha detectat la pràctica de jocs de pilota al prat de gespa situat a la cota superior, 

malmetent en ocasions les zones enjardinades. Per evitar que les pilotes caiguin pels 

talussos es preveu instal·lar una barana a similitud de les ja existents al parc. 

TOTAL (IVA inclòs) = 13.500,00 € 
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