
MILLORES AL PARC DEL GUINARDÓ 

ZONA SUPERIOR, LA BASSA 
Rehabilitació i arranjament 

de la part històrica del 

Parc: els jardins en 

terrassa que envolten la 

bassa, els canals i 

estanyols per on corre 

l’aigua. 

  
Assegurar l’accés als 

diferents nivells amb 

camins, per garantir 

l’accessibilitat on 

actualment només es pot 

accedir per les escales. 
 
La zona ocupa una 

superfície aproximada de 

2.500 m2.  

 

Preu :308€/m 

Cost aproximat: 770.000€ 



L’espai històric de la Font del 

Cuento forma part de la 

memòria del veïnat del barri i 

de tota la ciutat. 

Està  indefectiblement lligada 

als nostres records 

d'infantesa, 

Actualment precisa que torni 

a rajar aigua, i una adequació 

de l’entorn. 

 

La zona ocupa una superfície 

de 170 m2 

 

Preu :150€/m 

Cost: 25.400 € 

 
 

MILLORES AL PARC DEL GUINARDÓ 

ZONA MITJA, LA FONT DEL CUENTO 



MILLORES AL PARC DEL GUINARDÓ 

ZONA  INFERIOR, JOCS INFANTILS 

Trasllat dels jocs infantils de la 

plaça del Nen de la Rutlla al replà 

superior, per a que no coincideixi 

amb la plataforma per a actes de 

més concurrència. 

 

Superfícies : 175 + 130 = 305 m2 

 

Preu :54€/m 

Cost: 19.000 € 

 

 



Instal·lació 

d’elements estàtics 

de gimnàstica, 

dirigida principalment 

a la gent gran.  

 

Superfície: 125 m2 

 

Preu :250€/m 

Cost: 32.000 € 

 

MILLORES AL PARC DEL GUINARDÓ 

ZONA  INFERIOR, GIMNÀSTICA 



RESUM I PRESSUPOST 

              superfície        cost estimat          

  

ZONA SUPERIOR, LA BASSA :               2.500 m2           770.000€ 

ZONA MITJA, LA FONT DEL CUENTO:     170 m2              25.400 € 

ZONA  INFERIOR, JOCS INFANTILS:        305 m2             19.000 € 

ZONA  INFERIOR, GIMNÀSTICA:               125 m2             32.000 € 

 

TOTAL SUPERFÍCIE A TRACTAR amb diferents intensitats  : 3.400 m2 

  

COST ESTIMAT : 846.400 € 

 

Els preus utilitzats s’han interpretat de les dades facilitades per l’Ajuntament 

 

  

 

 

 



ESTAT ACTUAL I  

NECESSITAT D’INTERVENCIÓ 

D’ELEMENTS EXISTENTS 

 

 

 

 

Restauració antigues portes 

d’entrada al Parc 



Canalització correcta 

de l’aigua pluvial perquè no 

es malmetin els camins 



Neteja i arranjament  

de les basses 

i eliminació de les pedres 

de l’interior. 



Arranjament  de baranes, 

escales, murets,   

canalització d'aigües 

pluvials. 

 

Neteja i reposició d’arbrat.  

Reposició i millora del verd, 
sobretot les tanques 

arbustives de boix. 

 

Assegurar –ne el 

manteniment. 


