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Itinerari saludable des de la font de Mas Abella fins a 

l'escola especial

NOM BARRI: PALAU-AVELLANEDA-MAS XIRGU 

--------------------------------------------------------------- 



NOM BARRI: PALAU-AVELLANEDA-MAS XIRGU 

 -----------------------------------------------------------------------------------

- PROPOSTA VEÏNAL: 

Itinerari saludable. 

Des de la font de Mas Abella fins a l’escola especial Font de l’Abella.  

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 



INFORME TÈCNIC: 

Antecedents: 

En el marc dels pressupostos participats de 2016, el barri de Montilivi - La 

Creueta demanava condicionar una àmplia zona del voltant de la font 

original que permetés recuperar els costums passats i aprofitant la 

proximitat de la canonada d’aigua municipal construir una Font de Pedra 

rústica i connectar-la a la xarxa d’aigua. 

A dia d’avui, aquest projecte està redactat i en procés d’aprovació i licitació 

per la seva posterior execució. 



El servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona, durant la primera quinzena 

del setembre de 2017 va executar una vorera de formigó des de l’entrada 

de l’escola d’educació especial fins a l’espai amb paviment 

d’aglomerat asfàltic que fa les funcions d’aparcament. 

Fets: 

Es proposa fer l’itinerari saludable amb l'inici al  f inal de la vorera de 

formigó, per darrere dels troncs que delimiten l’aparcament, i fins a 

l’espai de la primera fase de la remodelació de la Font de l’Abella. 

La proposta tècnica consisteix en aplicar paviment natural de sauló 

estabi l i t zat  de 10 cm de gru ix ,  t ipus  SAULÓ SÒLID o equivalent, per 

aconseguir un conjunt funcional i integrat amb el medi. 



La vorera recentment executada més l’itinerari saludable que es proposa i 

l’espai de recuperació de la Font de l’Abella (pendent d’executar en 

el marc dels pressupostos participats del 2016) formaran en el seu conjunt 

un recorregut segur i agradable que unirà l’escola d’educació especial 

Font de l’Abella amb un espai de lleure dins la natura. 

PRESSUPOST ACTUACIÓ : 

TOTAL (IVA inclòs) = 13.000,00 € 




