Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

OBJECTIUS I PRIORITATS
EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ QUE ES PRESENTA SORGEIX D’UN
ESTUDI I DIAGNOSI PORMENORITZAT DE LA SITUACIÓ I
PROBLEMÀTIQUES ACTUALS I RESPON
A UNA PLANIFICACIÓ
D’ACTUACIONS TRANSVERSALS
QUE OBEEIXEN A OBJECTIUS
CONCRETS INSERITS DINS UNA ESTRATÈGIA GLOBAL D’ACCIÓ
L’estratègia i prioritats aborden les problemàtiques assenyalades i perseguiran
corregir els dèficits i mancances existents a l’àrea. Consisteix en actuar de
manera global en el conjunt del barri comprenent tots els camps on hi cal
actuar.
Els principals objectius són
Revitalitzar el barri amb actuacions de recuperació i millora de l’espai
públic que resolguin els actuals problemes i dèficits importants en
zones verdes i equipaments, fomentar la recuperació física d’edificis en
mal estat, fomentar la sostenibilitat
i realitzar actuacions de
dinamització de l’activitat comercial, programes de promoció local i
turística, de foment del treball i d’integració social i cultural.
Obrir el propi barri al conjunt del municipi, mitjançant les millores en
l’espai públic especialment amb l’actuació en el que serà el parc “Els
Padrets”, d’important interés cultural, històric i arqueològic (restes
arqueològiques de l’antiga Blanda). A destacar també els nous
accessos i edificacions de suport a les activitats que s’hi duguin a terme
i la recuperació i millora paisatgística de l’important talús Els Padrets.
Millorar de la qualitat de vida i benestar dels ciutadans

Els objectius específics
Millorar la qualitat de l’espai públic, vials i places, la seva imatge urbana,
tot eliminant les barreres arquitectòniques i tenint en compte en el propi
disseny dels paviments i mobiliari, que el trànsit principal i preferent és
el de vianants.
Recuperar espai per a l’estada, esbarjo i desenvolupament d’activitats
culturals, socials i recreatives amb el propi tractament de les zones
verdes i places i la recuperació de la finca a destinar com a futur parc
Els Padrets.
Resoldre els problemes de seguretat, salubretat i imatge del talús els
Padrets juntament amb l’actuació de millora paisatgística.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

Millorar els diferents edificis d’ús públic, millorant l’accessibilitat i
incloent la incorporació de les energies renovables i noves tecnologies
de la informació (telecentre) que n’assegurin l’accés lliure.
Obtenir i construir els nous equipaments de suport a les activitats del
futur parc i els seus diferents accessos. Es destaca:
-Equipament potent al carrer S’Auguer, 34 (pol de centralitat) que
permetrà un accés al parc i suport a les activitats que s’hi realitzin
-Ampliació del Centre Cultural Els Padrets al carrer Sant Bonós, 5
amb espais annexes i un altre accés al parc.
Fomentar la sostenibilitat en el desenvolupament urbà. A més de les
energies renovables (plaques solars)
els objectius comprendran
l’aprofitament d’aigües (rec per degoteig en l’enjardinament), millorar la
recollida selectiva (deixelleria mòbil)
i el reciclatge de residus
(compostatge residus al parc).
També el foment de la mobilitat
sostenible (senyalització i aparcament de carril bici).
Definir els següents programes:
- Per al foment d’obertura i modernització d’establiments comercials,
continuïtat del comerç i dinamització del comerç.
- Programes d’activitats culturals, socicultutrals i turístiques.
- Programes de foment del treball
- Programes per a l’integració social i cultural
- Taller participatiu de dones per a avaluar necessitats

1.MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
Vialitat
Per tal de resoldre els problemes i deficiències exposades es proposa la nova
pavimentació i millora dels serveis de tots els vials compresos a l’àmbit.
S’excloeun el carrer S’Auguer i cruïlla final i el carrer Sant Bonós i plaça
Cerdanya on s’hi ha actuat en el marc del FEIL (Fons Estatal d’Inversió
Local). Les característiques de les actuacions futures seguiran les pautes dels
projectes referits als dos vials esmentats. S’eliminen completament les
barreres, es reparen o renoven, segons el cas,
les xarxes de serveis,
s’eliminen cadiretes “palomilles” elèctriques i es millora l’acabat amb els nous
materials proposats.
S’inclou mobiliari, especialment paperes en els carrers estrets i arbrat en el
carrer Contoliu.
El cost s’ha calculat en base al cost de les actuacions ja executades dels
carrers s’Auguer i Sant Bonós.

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 Correu electrònic: ajuntament@blanes.net

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

En l’apartat d’actuacions no finançades en el marc de la llei de millora de barris
s’inclou plànol i fotografies dels c/ s’Auguer i c/ Sant Bonós, que serviran de
pauta per a la definició dels projectes per a la resta de carrers.

Espais lliures i Zones verdes
Dins els espais lliures o zones verdes a condicionar no finançats per altres vies
es troben:
PARC ELS PADRETS
S’adjunta croquis indicatiu i es detallaran les característiques i objectius de la
proposta en la fitxa que s’inclou en l’apartat de detall d’actuacions.
Algunes dades en relació a aquest espai són:
- Espai lliure, de lleure , de relació i expansió.
- Espai gestionat en base a criteris de sostenibilitat.
- Permet l’obertura del barri a l’exterior.
- Museu exterior – restes arqueològiques, en connexió amb museu cobert al
Centre Cultural Els Padrets, carrer sant Bonós, 5

PLAÇA “LA PLACETA”
L’actuació implicarà una actuació integral
de façana a façana, sense
diferenciar calçades. L’àmbit serà
de destinació preferent per al vianant,
sense aparcament de vehicles i se substituirà l’arbrat.

PLAÇA JOSEP MESTRES
Es tracte d’un enllaç entre dos carrers del sector. Es renovarà el paviment
d’acord amb els nous paviments proposats així com l’enllumenat i el mobiliari.
En general els costos s’han obtingut tenint en compte la superficie dels àmbits
i les característiques i grau d’envergadura de l’obra a dur a terme.

Compra o expropiació de sòl per zones verdes
Compra de la finca ELS PADRETS – FUTUR PARC
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REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL.LECTIUS DELS
EDIFICIS
Façanes i cobertes
Atès el mal estat de determinades finques i els seus elements exteriors es
proposa subvencionar un percentatge del cost de l’obra (a determinar).
Paral.lelament l’Ajuntament subvencionarà el cost del 100% de l’Impost sobre
construccions (ICIO) i taxa llicència ambiental.

Instal.lacions comunes d’aigua – dipòsits de fibrociment a coberta
L’època en què es varen construir la major part dels edificis d’aquests barri
encara s’instal·laven dipòsits d’aigua als terrats els quals estaven fets d’uralita
(fibrociment). Actualment els habitatges d’alguns edificis antics ja estan
connectats directament a la xarxa pública, sense passar per dipòsit privat
entremig, però n’hi ha que encara no ho estan o, tot i que sí ho estan,
mantenen els dipòsits als terrats dels edificis.
La uralita està considerada com a residu especial i perillós. La seva
manipulació comporta un elevat risc per la salut de les persones, per la qual
cosa s’ha de fer en condicions molt controlades, fet que contribueix a dificultar i,
sobretot, encarir la retirada i eliminació dels dipòsits.
Es proposa l’ajut consistent en subvencionar un percentatge del cost de l’obra
en la retirada i gestió dels residus especials de fibrociment. L’aJuntament
subvencionarà el cost del 100% de l’ICIO i taxa llicència ambiental.
Altres elements comuns
També es proposen els mateixos ajuts per a les següents actuacions:
- Instal·lació d’ascensor atesa la manca d’ascensors en edificis d’alçada
superior a 4 plantes.
- Actuacions que es realitzin en el marc del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni, per assolir objectius específics del Pla que afecten a la
configuració i volumetries exteriors i de façana.
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3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A ÚS COL·LECTIU
Compra de finques per a Equipament
- Finca carrer S’Auguer, 34 per a destinar-la a edificacions per a l’accés i de
suport a les activitats del parc. Actualment les restes d’edificacions que hi ha
estan en estat d’abandó i obsoletes.
- Finques al carrer Sant Bonós, 5 per a espais annxes al local municipal
Centre Cultural “ Els Padrets” i accessos al parc
Comprèn:
Espai en planta baixa (actualment habitatge) colindants amb el local
Part pati comunitari exterior.
Part finca privada per a franja d’accés al parc.

Obres de construcció, adequació i reparació
- Construcció d’equipament
s’Auguer, 34

(accés i edificació de suport al parc) al carrer

- Construcció d’edifici en el propi parc “Els Padrets” dins el percentatge previst
al planejament per a les zones lliures.
- Adequació d’espais annexes al Centre Cultural “Els Padrets” al carrer Sant
Bonós, 5, per a usos complementaris i accés al parc des d’aquest local.
- Reparació/substitució de coberta al local municipal de la plaça Josep
Mestres.

4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS
EDIFICIS
Creació d’un telecentre a sa Massaneda
A sa Massaneda hi ha un edifici de titularitat municipal que consta de planta
baixa i tres pisos, l’ús del qual està cedit a l’associació de veïns. Es preveu la
instal·lació d’un telecentre a l’edific,i que constarà d’11 ordinadors amb
connexió a la xarxa. La creació del telecentre permetrà impulsar
socioeconòmicament el barri i alhora evitar le risc de “fractura digital” dels seus
habitants, assegurant-ne l’accés lliure a les noves tecnologies.
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5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
Restauració paisatgística i protecció del talús –turó dels Padrets
Actuació de tractament, restauració i millora del talús seguint l’estudi elaborat
pel Dr. Eng de Camins, Canals i Ports, Sr. Eduardo Alonso Pérez de Agreda i
el Dr. En Geologia Sr. Jordi Corominas (Departament d’Enginyeria del terreny,
Cartogràfica i Geofísica de la UPC).
Energies renovables
Per tal de fomentar la sostenibilitat del desenvolupament urbà i posar
l’Ajuntament com a capdavanter en estalvi energètic, donant exemple als
habitants de Blanes, s’implantaran energies renovables en un edifici de
titularitat municipal, concretament al local social de l’Associació de Veïns de sa
Massaneda i futur telecentre: s’incorporarà un sistema de calefacció i aigua
calenta sanitària mitjançant energia solar tèrmica. El total de superfícies
interiors calefactades serà de 159,6 m2, essent la superfície de coberta exterior
afectada de 37 m2.
Altres actuacions
- Reg per degoteig - previst per a l’arbrat
- Instal·lació de punts verds i àrees de recollida selectiva
- Senyalització de carril bici i aparcaments associats.
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6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC I DELS
EQUIPAMENTS
L’aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny del projecte urbanístic del
barri de s’Auguer i sa Massaneda és un element clau per donar resposta
apropiada a la diversitat de necessitats i de formes d’ús de l’espai de les
persones que hi viuen (els homes i les dones) i per aconseguir que les dones
sentin també com a seu aquest espai, facilitant així l’assoliment de la cohesió
social. Les dones s’han convertit en persones expertes en l’ús intens de la
ciutat donada la importància de temes en els quals són grans coneixedores a
conseqüència de les responsabilitats socials que el model cultural imperant els
ha atorgat i que estan associades a la cura de persones dependents (ús del
carrer i voreres, dels parcs,) , a la responsabilitat en l’esfera domèstica (horaris
i situació i acces als comerços,serveis administracions), així com amb el treball
informal que han d’assumir. Els plantejaments dels documents urbanístics
tradicionalment no han considerat
adequadament les preocupacions i
necessitats específiques de les dones. La inclusió d’accions per incorporar la
perspectiva de gènere en aquest projecte és l’aposta pel desenvolupament
d’un urbanisme en el qual les necessitats i preocupacions de tothom, dones i
homes, de totes les generacions i procedències siguin valorades, i com la via
més adequada d’aconseguir la millor qualitat de vida i la sostenibilitat del barri
com a espai més segur, més accessible, en el qual sigui més fàcil combinar la
vida personal i familiar amb el treball. S’Auguer i sa Massaneda esdevindràn
així bons i millors barris, no només per a les dones, sinó per a tota la
ciutadania que hi viu i que en fa ús.
S’aplicarà la metodologia de la participació per tal de recollir la mirada de les
dones sobre el projecte urbanístic creat i sobre les necessitats que aquest ha
de cobrir.
El resultat de l’aportació d’aquest col·lectiu beneficiarà a total la població
(homes i dones).
Es duran a terme les següents actuacions:

Marxa exploratòria
Es farà amb un grup de dones. L’objectiu és obtenir informació sobre com és
percebut el barri per part de les dones que hi habiten o hi transiten i mostrin els
indrets que els hi provoquen inseguretat, elements de l’àrea urbana que no
s’adequa a les seves necessitats (serveis i equipaments, accessibilitat, mobilitat
i comunicació, o altres).
Estem parlant, doncs de la realització d’una passejada avaluativa i de detecció
de necessitat que es dissenyarà tenint en compte el com són els barris.
Les conclusions de la passejada han de servir per trobar aquells punts del
projecte urbanístic susceptibles de ser canviats.
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Taller participatiu
Realització d’un taller de participació de les dones en la construcció de la ciutat
i la detecció de necessitats. La base de partida del taller serà el projecte
urbanístic que s’ha dissenyat i el que s’hagi estret de la marxa exploratòria. El
taller complementarà el que s’ha treballat al llarg de la realització de la marxa
exploratòria i es dissenyarà tenint en compte com són els barris.
En aquestes accions es tractaran, principalment els següents aspectes
•
•
•
•
•
•

Accessibilitat (cotxets nens i persones adultes, carros compra, rampes,
amplada voreres etc...)
Seguretat (il·luminació dels carrers, espais segurs etc...)
Serveis disponibles (escoles bressols, escoles, centres cívics, casals
d’avis, centres de dia, etc...) per facilitar i/o millorar la vida de les
persones en general i de les persones cuidadores o malaltes)
Proximitat serveis
Transports públics (existència de transport públic, permeten accedir-hi
als diferents)
Zones verdes (per anar-hi amb nens i gent gran o malalta)

7. PROGRAMES
ECONÒMICA

PER

A

LA

MILLORA

SOCIAL,

URBANÍSTICA

I

Com ja s’ha esmentat a la part de diagnosi, els carrers s’Auguer i Méndez
Nuñez, en obrir-se el passeig de la Marina, van veure disminuït de forma
notòria el flux de vehicles i van passar a tenir un paper secundari. Des del
2003, en inaugurar-se la Biblioteca Comarcal el carrer s’Auguer ha vist
incrementat el flux de vianants, però el lamentable estat de les voreres i un cert
trànsit de vehicles, no ha permès desenvolupar-ne el potencial. Les voreres tan
estretes del carrer Mendez Nuñéz dificulten tan notablement el pas que, tot i
que al final del carrer hi ha el CEIP Joaquim Ruyra, difícilment s’hi veuen
passar mares o pares amb nens. Fins i tot en èpoques de força calor o de fort
vent, els vianants opten pel passeig de la Marina. Aquestes dificultats, com
hem vist dificulten la continuïtat del comerç i la instal·lació de noves botigues.
Les actuacions urbanístiques que s’han implementant al carrer s’Auguer (FEIL)
i al carrer Mendez Núñez, juntament amb els nous projectes a dur a terme
augmentaran l’atractiu com a zona de pas, la qualcosa afavorirà la dinamització
i implantació de nous comerços a la zona.
La problemàtica a la zona de sa Massaneda és força diferent. Com ja s’ha
explicat, el comerç es limita de manera puntual als carrers de l’extrem, carrer
Antiga i carrer Llarg i Forn de la Calç, és a dir als sectors més propers al centre
comercial propiament dit. A l’interior l’activitat és pràcticament nul.la. A banda
d’aquests carrers, també hi ha un cert flux de vianants/vehicles provinent de la
part alta, on hi ha una zona de cases unifamiliars amb jardí. La resta de carrers,
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força estrets, només compten amb flux de gent del barri que va i ve a la feina o
al centre. Així doncs, al contrari del que passa a s’Auguer, sa Massaneda és un
barri invisible per a la resta de blanencs. Per a la dinamització del barri, seria
positiu trencar amb la dinàmica de fluxos existent i crear nou eix de flux intern.
L’alineació sobre plànol de la Capella dels Padrets, el local social i les
actuacions en els diferents espais públics hauran de contribuir a trencar la
dinàmica, convertint-se aquest eix en el punt de trobada i de vida social, avui
dia pràcticament inexistent, del veïnat. La discriminació positiva envers el barri
haurà d’ajudar, per força, a dinamitzar-lo.

7. 1 Dinamització de l’activitat comercial
L’activitat comercial a la zona té com a oportunitat, però alhora com a
amenaça, la proximitat del centre comercial de Blanes. Una possible extensió
de la zona de comerç contribuiria a la creació de noves botigues. Es pretén
dinamitzar l’activitat comercial mitjançant actuacions que afavoreixin la
implantació de nous establiments , com ara una bonificació, aplicable als locals
comercials en carrers de 3a i 4a categoria de la zona, del 95 % dels imports de
l’ICIO, de la taxa per la tramitació d’autoritzacions ambientals de les llicències
municipals d’obertura d’establiments i de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl
i volada de la via pública per determinats conceptes. Així mateix, i per tal de
potenciar la competitivitat s’incidirà en la modernització dels establiments: a
banda de les bonificacions esmentades s’efectuaran visites personalitzades
dels tècnics del Àrea de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica, per
tal d’informar de les diferents línies d’incentius a què es puguin acollir. Es
fomentarà la continuïtat del comerç a la zona per mitjà de visites específiques
que ajudin a consolidar la petita empresa comercial. I en darrer terme, i amb la
finalitat de fer crèixer l’equipament comercial i trencar les
“fronteres
comercials“, poc permeables, que suposen la plaça Catalunya i la rambla
Joaquim Ruyra, s’impulsarà l’associacionisme, amb ajuts del 100 % de la quota
per pertànyer a associacions de comerciants, durant 2 anys, i es promourà la
participació dels carrers de la zona on s’implantin els nous comerços en
accions de dinamització comercial de la zona centre.

7.2. Promoció local i turística
La recuperació del promontori dels Padrets per a la població de l’àrea i de
Blanes en general, serà un element clau per a dur a terme accions de promoció
local i turística.
L’actuació que s’efectuarà al promontori dels Padrets, antic enclavament de la
Blanda romana, permetrà recuperar aquest enclau, on s’hi celebraran diverses
activitats culturals a l’aire lliure a l’estiu. Es crearan dos nous accessos, un des
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del carrer s’Auguer i un altre des del carrer sant Bonós, al costat de la Capella
dels Padrets, que configuraran un nexe d’unió de les dues zones de l’àrea per
la part alta.
La Capella dels Padrets ha estat recentment rehabilitada i ha esdevingut un
centre cultural que serveix per vincular la recuperació del patrimoni amb un ús
socio-cultural. Per les limitacions físiques pròpies de l’espai, es preveu dotar-lo
d’un contingut cultural relacionat amb els espectacles de petit format. Les seves
particularitats acústiques com antiga església, la converteixen en un espai idoni
per realitzar una programació estable de música de cambra, bé sigui clàssica o
bé contemporània en format de concert acústic; també és un espai idoni per
agrupacions corals. La seva polivalència permetria, modificar la fesomia de la
sala i convertint-la en un espai expositiu més de la ciutat. Per altra banda,
també és contempla donar a la sala un ús social fent servir aquest espai
singular com a lloc on celebrar-hi casaments civils, sent aquesta una demanda
força sol·licitada per part de la població local i forània.
El nou equipament cultural/social de la capella dels Padrets, l’accés al
promontori, la plaça “La Placeta” i el ja existent local de l’AV de sa Massaneda,
configuraran un nou eix d’activitat a sa Massaneda, situat al bell mig de la zona
d’actuació.
Totes aquestes noves actuacions, juntament amb el funcionament de la nova
Oficina Municipal de Turisme (FEIL), situada al vial lateral de la plaça
Catalunya, punt de connexió dels dos barris i punt de distribució de fluxos de
visitants, motivaran la revisió de les rutes turístiques proposades actualment en
el fulletó de Blanes que distribueix l’Oficina de Turisme, que haurà de
contemplar la incorporació del promontori dels Padrets, la capella dels Padrets,
un esment al caràcter del barri i una perllongació de la mateixa ruta fins a la
capella de l’Antiga.

7.3. Foment del treball
La delicada situació econòmica actual té un efecte evident sobre la creació i
consolidació de les petites i mitjanes empreses i, en conseqüència, en la
creació de nova ocupació. Les administracions, a través de les seves
polítiques, han de dissenyar accions i estratègies que vagin encaminades a
fomentar la creació de treball. Aquestes actuacions es concreten en dos eixos:
estimulant l’ autoocupació creant empresa
millorant les competències, habilitats, aptituds i actituds tant d’aquells qui
volen accedir a l’ocupació com d’aquells ja ocupats.
Aquests objectius establerts a nivell municipal, prenen més rellevància quan és
vol dinamitzar econòmicament, urbanísticament i també socialment la zona
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S’Auguer i Sa Massaneda. Així, per fomentar l’autoocupació per la via de la
creació d’empreses, es realitzaran sessions de sensibilització en la creació
d’empreses dirigides a aquelles persones que tenen una idea de negoci però
no saben com materialitzar-la o a les persones que tenen un perfil emprenedor
però els manca idees de negoci. També posarem a disposició de qui ho
necessiti un servei on es donarà resposta a consultes relacionades amb
l’entorn laboral (nòmines, contractes, drets i deures de les persones
treballadores, etc).
La formació és clau per tal de millorar les capacitats dels homes i les dones
amb l’objecte de incrementar les seves oportunitats d’ocupabilitat. En aquesta
línia, des de l’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica es pretén
planificar un conjunt d’accions formatives sobre àmbits i matèries que, segons
estudis, generen ocupació.
Dotar a la població activa aturada dels barris de Sa Massaneda i S’Auguer de
les eines i instruments necessaris en la recerca de feina, és una altra de les
estratègies que vol fomentar l’entitat pública. Per tal de maximitzar les opcions i
alternatives d’ocupabilitat, cal que les persones que cerquen feina coneguin
quines són les estratègies (currículum vitae, carta de presentació...), els canals
i mètodes (Internet, diaris, ràdio, etc) necessaris per trobar-ne.

7.4 Foment de la integració social i cultural per aconseguir millor qualitat
de vida al barri
A sa Massaneda i s’Auguer hi conviuen població autòctona, especialment gent
gran, i famílies nouvingudes. Tot i l’existència de local socials al barri, no hi ha
gaire integració entre ambdós col·lectius, ja que l’usuari dels esmentats locals
és bàsicament la població autòctona. Per tal d’impulsar la integració social i
cultural als barris i crear teixit social, s’impulsarà el voluntariat lingüístic en
l’àmbit dels barris, és a dir, fent ús dels locals socials de l’àrea i creant parelles
lingüístiques de residents a l’àrea.
Mitjançant les associacions de veïns es promourà la realització d’un dinar o
sopar popular anual, coincidint amb les festes dels veïnat, en què es buscarà
activament la implicació dels nous veïns del barri, amb la preparació d’un àpat
típic dels països d’origen dels nouvinguts.
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8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
VIA PÚBLICA
S’eliminen les barreres arquitectòniques en les actuacions a realitzar en la via
pública per la supressió del desnivell calçada-vorera. Tots els recorreguts
seran accessibles.

ASCENSORS
Ascensor a l’edifici situat al carrer La Vela, 15/ carrer Sant Bonós, 24.
actualment ja hi ha el forat preparat per a la futura instal·lació.
Ascensor a l’edifici a construir al carrer S’Auguer, 34 per accés al parc,
plataforma intermitja entre el carrer i el nivell superior.
ESCALA MECÀNICA
Escala mecànica al carrer Forn de la Calç d’accés al parc. A partir d’aquesta
escala es continuarà pujant amb un recorregut natural amb trams esgraonats.
Actualment hi ha una escala que es troba tancada i no s’utilitza.
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