
 

 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable:   ESPORTS 

Altres serveis que hi col·laboren:   --- 

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

NOM PROJECTE:  Parc de calistènia al Parc Central o a 

la Plaça de Sant Narcís 

NOM BARRI: SANT NARCÍS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI:  

Quantitat assignada al barri:  65.722,00 € 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Parc de Calistènia al Parc Central o a la Plaça de Sant Narcís. 
La proposta demana instal·lar unes barres/parc d’entrenament 
(calistènia), com els que hi ha als municipis veïns.Els materials serien unes 
poques barres de ferro i es pot posar a qualsevol zona amb espai (Parc 
Central, plaça de Sant Narcís..). 
Seria genial disposar d’una zona d'esport per la gent jove, un parc amb 
barres per poder practicar al carrer el que es coneix com a calistènia, 
entrenament amb barres amb el pes del propi cos. 
Beneficiaria a tota la gent que no anem al gimnàs i que l’única opció 
per realitzar esport, més enllà de córrer, és una barra vella que hi ha a la 
devesa. Actualment hi ha aquest tipus de parcs tant a Salt (parc de 
davant l'espai gironès), Banyoles, Bescanó, Fornells, etc. A tot arreu 
excepte a Girona, on no s’ha de confondre amb els parcs d’exercicis 
de mobilitat per la gent gran. 
Una proposta així amb una mínima inversió podria beneficiar molta 
gent, i potenciar esport i salut al barri. 
 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 



 

 

INFORME TÈCNIC: 

Tot i que l’emplaçament de la proposta inclou zones amb espais molt 
amplis, sobretot al Parc Central, cal tenir en compte que el cost del parc 
de Calistènia és directament proporcional a les seves dimensions i al 
nombre d’aparells instal·lats per a la pràctica d’aquest esport. 

A títol orientatiu, el pressupost per instal·lar un parc de Calistènia i Street 
Workout de dimensions 12,00 x 6,00mts, amb materials similars als que es 
veuen en la següent fotografia, suposaria un cost total aproximat de 
15.500 euros. 

 
El Servei d’Esports té com a prioritat construir, en un futur pròxim, un parc 
de Calistènia i Street Workout a la zona del Camp de Mart de la Devesa 
(al costat del Parc de Salut), de dimensions superiors i amb capacitat 
per més usuaris de forma simultània. 

L’objectiu es disposar d’un nombre limitat d’instal·lacions, que permetin 
atraure usuaris en llocs aptes per a la pràctica de l’esport, i no construir 
moltes instal·lacions de petites dimensions repartides per tota la ciutat. 



 

 
 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

TOTAL (IVA inclòs) =   15.500 € 
 


