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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV001 Mitjanes Tornalls i Martinets P.I. Casanova de Baix. C. dels Tornalls - 
C. dels Martinets Elements de vialitat 5.068 Franges a banda i banda de la N-260, entre la carretera N-260 i els carrers paral·lels. Mitjanes de prat amb peus 

arbrats d'acàcies i oms. Trànsit elevat

EV002 Aparcament C. dels Tornalls Final C. dels Tornalls, nord Altres espais lliures 1.287 Aparcament de terra, amb un costat de tanca vegetal. Tram amb vegetació de ribera espontània.

EV003 Llera Freser "Casanova de Baix" darrera el P.I. Casanova de Baix Espais de transició amb l’entorn 19.455 Zona planera a la riba del Freser i el canal de la Colònia Noguera. Espai de prats, amb zones amb vegetació de 
ribera. Gran part de l'espai es troba ocupat per horts.

EV004 Colònia Noguera N- 260, a la sortida cap a Campdevànol. Jardins 4.508 Entorn de la colònia Noguera, amb espais diferenciats. Hi trobem zones de prat, amb algun peu arbrat aïllat. Plaça 
de paviment dur amb cistella de basquet i àrea de jocs infantils. Una part de prat, amb safareig.

Àrea de contenidors, bancs, fanals, 
papereres. Parada de bus a la nacional.

EV005 Prat C. dels Tornalls P.I. Casanova de Baix. C. dels Tornalls, 
costat sud Espais de transició amb l’entorn 2.468 Zona de prat, terreny sense urbanitzar, peus arbrats aïllats, i ocupat en part per esbarzers i altres arbustives 

espontànies. Línia elèctrica sobre l'espai.

EV006 Font del Tòtil final del camí d'Ordino i del Tòtil, riba 
dreta del riu Freser Parcs 5.679 Parc al riba dreta del Freser , amb zona de pícnic i barbacoes. Espai de prat, amb pas de camí de terra. Hi trobem 

peus arbrats de mida gran de diverses espècies, pollancres, freixes, verns, salzes o aurons americans.

Taules de pícnic de fusta o pedra, , 
bancs, barbacoes, àrea de recollida 
d'escombraries.

EV007 Triangle C. Tornalls C. dels Tornalls i canal de la colònia 
Noguera Espais de transició amb l’entorn 1.115 Espai ocupat per vegetació espontània i peus de pollancre. HI trobem força vegetació arbustiva i algun tram de 

prat.

EV008 Rocafiguera 2 C. de la Carola Espais de transició amb l’entorn 716 Marge de prat amb pendent entre dos carrers, amb mur de pedra al costat del carrer de sota. Hi trobem peus 
arbrats i arbustos diversos.

EV009 Cementiri interior del cementiri Espais verds en equipaments 11.140
Jardins i entorns de l'interior del cementiri. Espai amb diversos nivells, passos de grava, terra o de paviment dur. 
Parterres de gespa envoltats de barda arbustiva retallada. Peus de xiprer en parterres i escocells. Zona a la part alta 
del recinte a

EV010 Parterres Pl. Europa Pl. Europa - C. Sant Roc Jardins 489
Diversos parterres a l'entrada dels blocs de pisos, amb una tanca metàl·lica baixa que els delimita. Són de prat, amb 
diverses arbustives, especialment rosers. Inclou una zona de petit talús de prat que limita zona d'aparcament de 
vehicles.

EV011 Lateral C-17 sortida Ripoll - 
Campdevànol C-17 - Ctra. de Ribes Espais de transició amb l’entorn 742 Lateral de prat amb peus arbrats. Una zona de terra a la banda del carrer, on aparquen vehicles. Peus arbrats de pi 

pinyer, i peus joves de bedolls. Zona de talús posterior que baixa cap al passeig del riu.
Zona aparcament, senyals, placa 
memorial, focus.

EV012 Font del Sant C- 17, sortida a Campdevànol Parcs 3.025
Parc amb zones d'estada a diversos nivells. Part central de paviment dur, amb una petita bassa circular i pèrgoles. 
Talussos de prat amb til·lers i altres espècies arbrades. Inclou una zona forestal d'acàcies i verns. Sobre aquesta, a 
l'altra banda d

Bancs, fanals, papereres, barbacoes 
contenidors i altres elements.

EV013 Talús CEIP Entre l'escola i el bloc de pisos. Jardins 427 Talús elevat amb pendent ocupat per arbustives molt diverses. Zona sense accés, amb una tanca metàl·lica. A una 
banda trobem una zona de prat amb accés, al costat d'unes escales.

EV014 Parterre dels Fargaires C. dels Fargaires Jardins 453 Parterre de prat envoltat de tanca metàl·lica baixa, localitzat entre la part de darrera de blocs de pisos i camí de 
terra. Espai ocupat per prat amb arbustives molt diverses i algun preu arbrat.

EV015 Av. Comte Guifré Av. Comte Guifré i C. dels Filadors Jardins 2.514
Espai de prat entre dos carrers. En un dels trams hi trobem una zona d'estada de prat amb peus d'oms alineats. 
També trobem una zona amb arbustos i peus arbrats diverses i una font ornamental. Àrea de jocs infantils de terra 
envoltada de tanca de fus

Bancs, papereres, àrea de jocs infantils. 
Aparcament de vehicles en línia al 
costat de l'espai.

EV016 Pl. d'Europa Av. Comte Guifré i C. dels Filadors Jardins 1.466 Plaça de paviment dur amb diversos nivells amb peus de til·ler en escocells en part del perímetre. Un parterre de 
prat amb peus arbrats.

bancs, fonts, fanals, aparcament per 
bicicletes. Escocells petits amb tapa 
metàl·lica.

EV017 CEIP Tomàs Raguer Av. Comte Guifré Espais verds en equipaments 6.174
Pati de l'escola amb diversos nivells que combina trams de paviment dur, tou i prat. Hi trobem arbrat divers: auró 
americà, moreres, lledoners, freixes i avet roig. Hi trobem una zona amb petit hort, una pista coberta i una zona 
amb malla d'ombreig.

Jocs infantils diversos, bancs, papereres, 
font, tanques de fusta i altres elements.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV001 Mitjanes Tornalls i Martinets

EV002 Aparcament C. dels Tornalls

EV003 Llera Freser "Casanova de Baix"

EV004 Colònia Noguera

EV005 Prat C. dels Tornalls

EV006 Font del Tòtil

EV007 Triangle C. Tornalls

EV008 Rocafiguera 2

EV009 Cementiri

EV010 Parterres Pl. Europa

EV011 Lateral C-17 sortida Ripoll - 
Campdevànol

EV012 Font del Sant

EV013 Talús CEIP

EV014 Parterre dels Fargaires

EV015 Av. Comte Guifré

EV016 Pl. d'Europa

EV017 CEIP Tomàs Raguer

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

cal fer reformes parcials
Cal fer substitució de les acàcies a mig 
termini. Cal millorar la freqüència del 

manteniment actual.
61 5.068

Usat per mecànic de la nau del costat. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 172 511 604

Ús d'horts requereix canvis de gestió Cal regularitzar la situació 
administrativa dels horts. 10 5.256 6.923 6.727 549

Zona força abandonada. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 7 285 3.089 53 75 1.005

Sembla que no es realitza manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 2 2.468

requereix canvis de gestió
Cal regular les zones de trepig per 
vehicles per evitat compactacions 

excessives.
5.679

Sembla que no es realitza manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 4 859 256

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 11 674 41

l'ajuntament no el gestiona, confirmar si 
s'inclou al Pla Director estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 68 1.534 3.118 1.072 2.641 2.775

cal fer reformes parcials Possibilitat d'incorporar vegetació 
herbàcia i arbustiva d eport natural. 456 33

requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 9 507 197 38

A la bassa, amb poc nivell d'aigua, hi 
trobem capgrossos de diverses espècies, 
puces d'aigua i d'altres 
macroinvertebrats

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 41 966 39 1.248 53 649 70

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 118 308

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 147 306

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 49 283 1.683 134 383 31

cal fer reformes parcials Cal ampliar la mida dels escocells. Cal 
reduir intensitat i freqüència de poda. 23 242 1.224

cal fer reformes parcials
Possibilitat d'incorporar noves 

plantacions d'arbrat per a crear espais 
d'ombra i trobada.

38 2 740 1.382 45 2.231 1.776
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV018 Residència Sant Pere Av. Comte Guifré Espais verds en equipaments 1.981 Pati de la residència de prat, amb passos de paviment dur i arbrat molt divers. Envoltat de tanca arbustiva. Taules i cadires, barbacoes.

EV019 Aparcament Residència C. Sant Roc - C. Raval de Sant Pere Altres espais lliures 2.538
Zona de terra usada per aparcament de vehicles. Per sobre, entre l'aparcament i la residència, hi ha un talús de prat, 
sobre mur d'obra. En aquest hi trobem arbrat divers, entre ells alguns fruiters. Al final de l'espai trobem un tram de 
prat amb un

Hivernacle en runes. Barana de fusta

EV020 Escales C. Pellaires C. Pellaires, entre la Ctra. De Ribes i C. 
Raval de Sant Pere Elements de vialitat 83 Escales dures amb parterres a banda i banda. Parterres de prat amb arbustives retallables i peu de xiprer blau.

EV021 Aparcament Pl. Cellereria C. dels Traginers - C. Raval de Sant Pere Altres espais lliures 379 Talús de prat darrera zona d'aparcament. Escales dures d'accés al carrer alçat posterior.

EV022 Pl. Cellereria Ctra. Ribes -  C. Raval de Sant Pere Jardins 505 Jardí amb diversos nivells, que combina trams de gespa, prat i paviment dur. Arbrat en prat i en escocells en tram 
de paviment dur.

Jocs infantils, bancs, fanals, papereres i 
font.

EV023 C. del 27 de Maig C. del 27 de Maig - C. Pellaires Places arbrades 779 Plaça de sauló amb aurons americans alineats, amb rampa i escales de paviment dur.  Inclou una pista dura de 
basquet i àrea de jocs infantils.

Cistelles de bàsquet, jocs infantils, bancs 
i papereres.

EV024 Parc Devesa del Pla Parcs 10.382

EV025 Escales C. Campdevànol C. Campdevànol, entre la Ctra. Ribes i el  
C. Raval de Sant Pere Elements de vialitat 160 Escales dures amb un parterre en pendent amb arbustives diverses.

EV026 Pati Salesians C. del 27 de Maig i Pl. Biblioteca Jardins 2.762 Pati de terra amb arbrat divers: morera, prunera vermella i til·lers. Pati de sorra tancat amb tanca de fusta, amb peus 
arbrats de mida gran a tot el perímetre: morera, àlber, catalpa i til·ler.

Taula de ping pong, papereres, 
porteries futbol, jocs infantils.

EV027 Pg. Germanes Vedrunes Al costat del riu Freser. Parcs 8.447 Passeig de prat amb un pas central de terra, amb arbres alineats a banda i banda del camí. Al costat hi passa un 
canal d'aigua. L'arbrat, salzes, pollancres i catalpes entre altres, és en general de mida gran. Bancs, focus, papereres.

EV028 Pl. Comtat d'Urgell C. Comtat d'Urgell Jardins 981 Espai d'estada de prat amb peus arbrats. Zona amb taules i bancs d'obra i font. Espai central de sauló amb jocs 
infantils. Pas per vianants de paviment. A una banda tanca d'arbustives de fulla ampla de retall.

Taules, bancs, papereres, fanals, font, 
àrea de jocs infantils.

EV029 Pl. Catalunya Av. Comte Guifré - Pl. Comtat d'Osona Jardins 834
Plaça de paviment dur amb quatre parterres circulars de prat. En un dels parterres hi ha quatre pruneres vermelles, 
en un altre un peu de til·ler, en un hi trobem arbustives, i l'altre només de prat. Al costat de l'avinguda hi trobem 5 
jardineres pet

Fanal, arbustives.

EV030 Pl. Comtat de la Cerdanya Barri de Sant Pere Jardins 277 Plaça situada entre blocs, amb un parterre central de prat amb peus de castanyer d'índies i auró americà. Diversos 
rosers i lliris.

EV031 Pl. Comtat d'Osona Barri de Sant Pere Jardins 556
Parterre de prat amb zona d'estada amb bancs i una pista de petanca abandonada. Zona de prat lleugerament 
inclinat amb arbustives diverses i rosers. També hi trobem una sèrie de petits parterres al costat dels blocs amb 
arbustives diverses.

Bancs, fanals, papereres.

EV032 Pl. de la Generalitat Av. Comte Guifré - C. Comtat de Besalú Jardins 484 Diversos parterres de mida diversa a l'entorn de blocs de pisos. Els parterres són de prat, amb arbustives diverses, 
roser, cintes i arbustives retallables esparses i algun peu arbrat.

Diversos parterres limiten amb zona 
d'aparcament de vehicles. Fanals i 
papereres als parterres.

EV033 Talús Av. Comte Guifré Av. Comte Guifré Jardins 647
Talús de prat, ocupat en gran part per arbustives retallables i entapissants. A la part superior, que limita amb blocs 
de pisos, hi trobem una barda vegetal i una petita zona d'estada de prat amb bancs. Inclou dos peces separades de 
prat amb arbustiv

Bancs, fanals, paperera.

EV034 Pg. Cementiri Barri de Sant Pere Espais de transició amb l’entorn 2.193 Talús amb trams de prat i zones amb arbustives. A la part superior, barda arbustiva, que limita amb zona de blocs. 
Tram amb paret de pedra seca i un camí de pas de vianants de terra i prat.

Sense accés. Inclou un tram d'horts i 
antigues cases en runes.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV018 Residència Sant Pere

EV019 Aparcament Residència

EV020 Escales C. Pellaires

EV021 Aparcament Pl. Cellereria

EV022 Pl. Cellereria

EV023 C. del 27 de Maig

EV024 Parc Devesa del Pla

EV025 Escales C. Campdevànol

EV026 Pati Salesians

EV027 Pg. Germanes Vedrunes

EV028 Pl. Comtat d'Urgell

EV029 Pl. Catalunya

EV030 Pl. Comtat de la Cerdanya

EV031 Pl. Comtat d'Osona

EV032 Pl. de la Generalitat

EV033 Talús Av. Comte Guifré

EV034 Pg. Cementiri

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 27 1.390 138 196 258

requereix canvis de gestió Cal consolidar i posar en ús, o bé 
tancar, l'antic hivernacle. 12 1.648 890

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 13 15 17 38

requereix canvis de gestió  Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 356 23

Zona de sauló, actualment ocupada per 
prat. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 8 144 60 8 100 192

Manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda. 21 617 162

L'àmbit és Parc de la Devesa vell. 
Actualment accés tancat. cal fer reformes parcials

Cal millorar les plantacions i les zones 
temàticques. Cal pla de senyalització 

específic actualitzat. Cal millorar 
mobiliari

160 6.396 1.343 1.021 1.622

Manca de manteniment estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 21 138

L'ajuntament realitza la poda d'arbres estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 30 527 2.195 40

Una part ocupada per horts. requereix canvis de gestió
Cal fer seguiment del risc de trencada 
dels arbres. Cal regularitzar situació 

administrativa dels horts.
84 6.793 1.549 105

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 739 19 223

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 6 5 243 576 15

cal fer reformes parcials Cal substituir l'arbrat a mig termini. Cal 
reduir intensitat i freqüència de poda. 7 243 35

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 89 347 44 75

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 372 112

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 547 101

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 5 98 1.544 474 52 25
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV035 Aparcament  Lluís Companys Pg. Lluís Companys Altres espais lliures 268 Parterre de prat a l'entorn de zona d'aparcament de vehicles de paviment dur. Tram amb tanca de fusta. Illeta 
central de prat amb torre elèctrica de mitja tensió.

Aparcament de vehicles a l'entorn. Línia 
elèctrica.

EV036 Escales Casal de la Gent Gran Ctra. Sant Joan Elements de vialitat 68 Escales dures amb barana metàl·lica. Dos parterres elevats de prat a un costat de l'escala, amb un peu de pruner i 
arbustives.

EV037 Plaça Casal de la Gent Gran Ctra. Sant Joan Jardins 685
Jardí a dos nivells. Part superior de grava amb peus arbrats, amb un parterre de prat limitat per un banc llarg de 
pedra. Talús amb vegetació arbustiva i peus d'avet roig. A la part inferior hi ha unes pistes de petanca, actualment 
ocupades per prat.

Bancs, fanals. Àrea de contenidors al 
costat.

EV038 Darrera cementiri Pg. Lluís Companys - cementiri Altres espais lliures 1.206 Zona a l'exterior del cementiri, que inclou un carrer sense pavimentar, i els marges del camí de prat.

EV039 Placeta Cementiri Pujada del Cementiri - entrada vella del 
cementiri Jardins 164 Zona exterior del cementiri, espai de sauló i grava amb xiprers. Papereres.

EV040 Illeta Can Guetes C. Can Guetes Elements de vialitat 129 Illeta de prat Focus

EV041 Parterre C. Can Guetes C. Can Guetes Elements de vialitat 30 Parterre de prat a la vorera

EV042 Placeta Ptge. de les Flors Ctra. Sant Joan - Ptge. de les Flors Jardins 309 Àrea de jocs infantils en zona de prat amb un cedre de l'atles i xemeneia d'antiga fàbrica. Antiga xemeneia de fàbrica. Jocs 
infantils, bancs, tanca de fusta.

EV043 Jardí Elies Rogent Pg. Elies Rogent Jardins 177 Espai de prat amb peus arbrats, elevat del carrer amb un mur d'obra. Bancs

EV044 Absis Monestir Ctra. Sant Joan, darrera el Monestir de 
Ripoll Espais verds en equipaments 2.760 Jardí de prat, ocupat en gran part per boixos a mode de petit laberint. Peus arbrats grans de cedres i avets roig. Al 

costat una gran espai de prat, amb passos per vianants.

EV045 Ptge. Ramon Casanova i Donès Ptge. Ramon Casanova i Donès - C. 
Eudald Pradell Altres espais lliures 512 Zona a la cantonada de carrers, espai de prat amb peus arbrats. Tram pavimentat d'accés a bancs. Peus arbrats en mal estat. Bancs.

EV046 Marge Ramon Casanova i Donès Ptge. Ramon Casanova i Donès - Riu 
Ter Espais de transició amb l’entorn 3.779 Marge entre el carrer i el riu Ter. En un tram hi ha alineació d'avet roig. Més endavant trobem una zona ocupada 

per acàcies, i un tram amb arbustives i oms.
Caseta ET. Aparcament en bateria. 
Acàcies inclinades cap al carrer.

EV047 Rotonda Honorat Vilamanya C-26 - C. Honorat Vilamanya Elements de vialitat 435 Rotonda de gespa amb xiprer retallat en forma de seient mà. Carro de fusta com a element decoratiu amb flor de 
temporada. Trànsit elevat.

EV048 Pl. del Monestir Plaça Abat Oliva Places arbrades 3.061
Plaça de paviment dur amb parterres de gespa amb peus arbrats aïllats i flors de temporada. Dos xipreres en 
escocell i una olivera en un petit parterre elevat. Jardineres metàl·liques amb arbustives i flor de temporada i 
jardineres elevades en fanals

Fanals, bancs, papereres, cabina 
telefònica, jardineres. Terrasses de bar

EV049 Pg. Honorat Vilamanyà C. Honorat Vilamanyà - C-26 Places arbrades 2.115
Diversos parterres allargats al costat del carrer, elevats amb mur d'obra sobre la carretera. Espai de terra ocupat en 
part per herbàcies, amb una doble alineació arbrada. Una alineació de freixes, i l'altre amb peus d'erable i fals 
plàtan intercalat

Bancs, papereres, fanals. Àrea de 
contenidors. Aparcament de vehicles en 
línia al costat de l'espai.

EV050 Riu Ter "Devesa del Pla' Riba dreta del Ter, al zona de la Devesa 
del Pla Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 13.511 Marge del riu, amb vegetació arbutiva i arbres de ribera. Petit corriol, amb vegtació envaint-lo. Zona de passeig de gossos

EV051 Pl. Cívica Pl. Cívica - C. Del Monestir Elements de vialitat 29 Parterre elevat Amb un mur i banc d'obra. Un peu de plàtan i flor de temporada al parterre. Inclou un peu de plàtan 
en escocell en zona d'aparcament de vehicles.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV035 Aparcament  Lluís Companys

EV036 Escales Casal de la Gent Gran

EV037 Plaça Casal de la Gent Gran

EV038 Darrera cementiri

EV039 Placeta Cementiri

EV040 Illeta Can Guetes

EV041 Parterre C. Can Guetes

EV042 Placeta Ptge. de les Flors

EV043 Jardí Elies Rogent

EV044 Absis Monestir

EV045 Ptge. Ramon Casanova i Donès

EV046 Marge Ramon Casanova i Donès

EV047 Rotonda Honorat Vilamanya

EV048 Pl. del Monestir

EV049 Pg. Honorat Vilamanyà

EV050 Riu Ter "Devesa del Pla'

EV051 Pl. Cívica

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 268

sense enjardinar, manca de 
manteniment estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 22 7 40

cal fer reformes parcials Cal eliminar traçat de pistes de petanca 
en complet desús. 12 233 26 390 37

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 1 627 18 562

És un carrer estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 5 164

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 129

estat i gestió actual correctes Cal incorporar al manteniment habitual. 30

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 280 30

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 177

És privat, del Patronat del Bisbat però 
ho manté l'ajuntament requereix canvis de gestió

Cal fer actuacions de control periòdic de 
l'eruga del boix (Cydalima perspectalis) i 

fer canvis en el mètide de retall de les 
vorades

8 2.029 479 119 133

Manca de manteniment estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 499 13

Manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 53 2.429 21 1.329

cal fer reformes parcials
Possibilitat d'incorporar plantacions 
herbàcies i arbustives de flor de port 
natural. Cal reduir retall d'arbustives.

426 6 3

cal fer reformes parcials

Possibilitat d incorporar plantacions 
herbàcies i arbustives de flor de port 

natural. Cal reduir retall d'arbustives, i 
substituir panta de temporada per 

vivaces de flor

8 11 572 17 2.472

requereix canvis de gestió Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda. 119 68 2.012 34

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 13.511

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
2 5 24
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV052 Pl. Ajuntament Pl. Ajuntament - Pl. Cívica Places arbrades 1.371
Plaça amb part central de sauló i perímetre de paviment dur. Alineació de plàtans al perímetre, dos peus en sauló i 
la resta en escocell a les voreres perimetrals. Jardineres elevades als fanals i diverses jardineres a les escales de 
l'ajuntament, ta

Bancs, escultura, focus, papereres, 
jardineres, aparcament per bicicletes.

EV053 Pavelló Comte Guifré Av. Comte Guifré Espais verds en equipaments 3.152 Pista esportiva coberta i pavimentada, amb entorn de grava i passos pavimentats. Diversos parterres de prat al 
perímetre.

Equipament esportiu, pista coberta, 
tanques, fanals. Caseta.

EV054 Pl. de la Llibertat C. de les Vinyes - C. dels Ases Places arbrades 757 Plaça de paviment dur amb catalpes en escocell al perímetre. Quatre jardineres amb tuia i flor de temporada. Àrea de jocs infantils, bancs, fanals i font 
d'obra.

EV055 Muralla C. Pirineus C. Pirineus - C. Trinitat Places arbrades 1.276 Espai de sauló, amb una àrea de jocs infantils. Parterres amb arbustives entapissants sobre malla geotèxtil. Espai 
amb tanca metàl·lica i part de l'antiga muralla. Diversos murs de gabions.

Àrea de jocs infantils, bancs, fanals i 
paperera. Part de la muralla de Ripoll.

EV056 Pl. Gonçal Cutrina C. Pirineus Places arbrades 425 Plaça de paviment dur amb àrea de jocs infantils sobre paviment de cautxú. Petit parterre de prat amb arbustives. Àrea de jocs infantils, bancs, paperera, 
font i jardineres

EV057 Pl. Pompeu Fabra C. Pompeu Fabra - C. 27 de maig Places arbrades 273 Espai de grava amb peus de catalpa i tanca de fusta perimetral. En un costat un parterre inclinat amb arbustives 
diverses.

Àrea de jocs infantils, bancs, fanals, 
paperera

EV058 Illetes C. Roc d'Olzinelles C. Roc d'Olzinelles - C. Honorat 
Vilamanya Elements de vialitat 136 Illeta central de prat amb tuies i flor de temporada. Dos parterres als xamfrans dels blocs de pisos, de prat amb 

peus arbrats.

EV059 Parterres C. Roc d'Olzinelles C. Roc d'Olzinelles Jardins 377 Dos parterres de prat a banda i banda del blocs de pisos. Espais de prat lleugerament inclinats, amb peus arbrats i 
arbustives retallables en bola.

EV060 Parterre de la Roqueta C. Indústria - Sant Miquel de la Roqueta Elements de vialitat 20
Parterre localitzat al final del carrer d'accés a garatges que es troba sota el carrer Indústria, limitat amb travessa de 
tren. El parterre es de terra amb arbustives diverses i fóra el parterre trobem una zona de prat. Inclou un tram a la 
vorera d'u

EV061 Pl. Nova C. Nou - C. de la Peixateria Places arbrades 188 petita plaça de paviment dur amb un gran banc de pedra tancant dos dels costats de la plaça. Trobem quatre 
troanes en escocell i una jardinera amb flor de temporada.

Banc, paperera i jardinera. Tota la plaça 
ocupada per terrasses de bar, jardineres 
de bar.

EV062 Riu Ter "La Lira" Riba dreta del Ter entre C. Llegonet i C. 
Macià Bonaplata. Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 966 Estreta zona de prat, terra i pedres entre el riu i les façanes de blocs de pisos. Zona sense accés.

EV063 Riu Ter "Mestre Guich" Riba esquerre del Ter entre C. Llegonet i 
C. Macià Bonaplata. Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 2.283 Marge del riu de prat amb un bosquet a primera línia de la ribera de salzes de diverses mides. Amb escales d'accés. Zona molt 

entollada.

EV064 Pg. Mestre Guich Pg. Mestre Guich entre C. Llegonet i C. 
Macià Bonaplata. Places arbrades 1.740 Passeig de paviment dur amb albirs grans en escocell. Zona de sauló amb àrea de jocs infantils, circuit de salut, amb 

diverses alineacions arbrades i un peu de til·ler gran.

Bancs de pedra, de fusta, papereres, 
font, fanals, focus, papereres, jardineres 
metàl·liques, jocs infantils, circuit de 
salut

EV065 Monument Sardana C. Llegonet i C. Honorat Vilamanya Elements de vialitat 175 Parterres de gespa, com a illeta en carrer i a la vorera. Parterre elevat envoltat de mur d'obra, amb diverses 
escultures, peus arbrats, arbustives i flor de temporada. Trànsit elevat. Monument de la Sardana.

EV066 Costat Crisol C-26, a prop del C. Bisbe Morgades Elements de vialitat 87 Dues peces en zona d'accés a garatges. Una peça de prat amb pendent i un altre amb arbustives entapissants.

EV067 Riu Ter - Camí Llagonet C. Honorat Vilamanya Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 889 Parterre entre la carretera i el camí del costat del riu amb mur alt per salvar part del desnivell. Espai inclinat de prat 
amb peus arbrats de diverses espècies. Tanca metàl·lica a la banda de la vorera. tanca per evitar accés i caigudes

EV068 Riu Ter "Font Viva"
marge del riu Ter, al costat del C. 
Mossèm Cinto Verdageur, entre el Pont 
d'Olot i el C. Nord

Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 2.746 Marge dret del riu Ter, zona ocupada per prat amb peus grans de salzes i verns.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV052 Pl. Ajuntament

EV053 Pavelló Comte Guifré

EV054 Pl. de la Llibertat

EV055 Muralla C. Pirineus

EV056 Pl. Gonçal Cutrina

EV057 Pl. Pompeu Fabra

EV058 Illetes C. Roc d'Olzinelles

EV059 Parterres C. Roc d'Olzinelles

EV060 Parterre de la Roqueta

EV061 Pl. Nova

EV062 Riu Ter "La Lira"

EV063 Riu Ter "Mestre Guich"

EV064 Pg. Mestre Guich

EV065 Monument Sardana

EV066 Costat Crisol

EV067 Riu Ter - Camí Llagonet

EV068 Riu Ter "Font Viva"

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
9 20 485 886

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 776 1.075 1.301

Arbrat en estat mig. cal reforma integral
Cal plantejar una reforma integral de la 

plaça, amb la substitució de l'arbrat 
malmés i nova distribució d'arbrat.

13 4 757

Obres recents cal fer reformes parcials
Possibilitat d'incorporar noves 

plantacions d'arbrat i arbustives i 
entapissants.

167 1.109

manca de manteniment al parterre cal fer reformes parcials
Possibilitat d'incorporar noves 

plantacions d'arbrat i arbustives i 
entapissants.

2 24 401

manca de manteniment al parterre requereix canvis de gestió Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda. 7 48 197 28

requereix canvis de gestió
Cal reduir freqüència de retall 

d'arbustos, i eliminar flor de temporada 
dels peus.

5 133 3

requereix canvis de gestió Cal reduir freqüència de retall 
d'arbustos. 6 338 39

requereix canvis de gestió Cal reduir freqüència de retall 
d'arbustos. 5 15

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 1 188

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 966

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 18 2.283

Accés al pont de la Lira estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 19 2 1.321 419

cal fer reformes parcials Possibilitat d'incorporar herbàcies i 
arbustives de floració i port natural. 3 138 34 3

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 59 28

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 26 889

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 14 2.746
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV069 Can Guetes Al costat de l'aparcament de Can 
Guetes i C-26 Parcs 2.738 Tram de camí de sauló compactat, amb peces de prat a banda i banda. Zona amplia de prat amb taules i bancs de 

fusta, focus i oms alineats.

Aparcament de bicicletes, Al costat de 
zona de lloguer de bicis (Burricleta), 
taules de pícnic, bancs, cartells 
informatius focus

EV070 Illeta Ctra. Barcelona Ctra. Barcelona - C. Concepció Ducloux Elements de vialitat 80 Illeta de prat amb tres peus arbrats senyals, trànsit elevat

EV071 Marges Ruta del Ferro C-26 Espais de transició amb l’entorn 3.489 Espai lineal que es troba entre la Ruta del Ferro i el Carbó i la N-260. Talús de prat amb peus de tortellatge i altres 
arbustives. A la banda del riu, carril bici i tanca de fusta.

EV072 Marge Pavelló Avellaneda C-26, davant del Centre de Tecnificació 
Esportiva l'Avellaneda Elements de vialitat 404 Mitjana de prat Trànsit elevat

EV073 Pavelló Avellaneda C-26, entorn del Centre de Tecnificació 
Esportiva l'Avellaneda Espais verds en equipaments 5.314 Entorn del pavelló de prat, amb algun tram de paviment dur i zones de talús i de rocalla

EV074 Rotonda Avellaneda C-26 - Av. Eduard Soler Elements de vialitat 656 Dues illetes de prat a mode de rotonda,  amb pas de la carretera entre les dues parts

EV075 Marge Escola Treball C-26 - Av. Eduard Soler - Ruta del Ferro 
i el Carbó Elements de vialitat 1.919

Zona a banda i banda del carril bici. A la banda continua a la carretera marge estret de prat, a l'altra, una zona de 
prat, continua amb camps de conreus. A aquesta banda hi trobem una alineació arbrada que intercala til·lers i 
xiprers esmeralda.

EV076 Marges Ruta del Ferro i C-26 C-26, al nord de les Avellanedes Espais de transició amb l’entorn 1.049 Zona de talús amb un bosquet d'acàcies i trams de prat entre la carretera i el pas de la ruta del ferro i el carbó carril bici

EV077 Marge C. Sorolla sud C. Sorolla - C-26, entre C. Joan Miró i C. 
Rubens Espais de transició amb l’entorn 395 Marge estret de prat entre el carrer i la nacional

EV078 Marge C. Rubens C. Rubens Espais de transició amb l’entorn 497 Marge del carrer amb peus arbrats d'acàcies, til·lers, verns i vegetació arbustiva espontània.

EV079 Marge C. Sorolla nord C. Sorolla -C-26, entre C. Domenec 
Casamira i C. Joan Miró Espais de transició amb l’entorn 1.983 Marge entre el carrer i la nacional. Zona de prat amb pendent lleuger, amb xiprers retallats en bola.

EV080 Rotonda Pintors C-26 - C. Sorolla Elements de vialitat 111 Dues illetes de prat a mode de rotonda, amb pas de la carretera entre les dues parts Focus, senyals

EV081 Marge Ruta del ferro C-26 - C. Sorolla, al costat de la 
benzinera Espais de transició amb l’entorn 3.478 Marges del carril bici de la Ruta del Ferro i el Carbó. Espai de prat amb alguns peus arbrats de roure, acàcia i 

avellaners. Inclou una zona amb plantació d'erables. Bancs

EV082 Marge Petronor C-26 - C. Sorolla, al costat de la 
benzinera Espais de transició amb l’entorn 2.426 Espai ocupat per prat

EV083 Circuit cotxes teledirigits C. Picasso Espais verds en equipaments 5.018 Zona amb diversos zones habilitades com a circuit de cotxes teledirigits, amb cobert. Una gran zona de prat. 
Envoltat de tanca metàl·lica, que limita l'accés.

EV084 Rotonda C. Monet C. Monet - C. Joan Miró Elements de vialitat 558 Rotonda de prat amb una tuia arbustiva. Fanal solar, senyals.

EV085 Zona verda nau pintors C. Joan Miró - C. Picasso Altres espais lliures 5.787 Espai de prat sense accés, envoltat de tanca de fusta
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV069 Can Guetes

EV070 Illeta Ctra. Barcelona

EV071 Marges Ruta del Ferro

EV072 Marge Pavelló Avellaneda

EV073 Pavelló Avellaneda

EV074 Rotonda Avellaneda

EV075 Marge Escola Treball

EV076 Marges Ruta del Ferro i C-26

EV077 Marge C. Sorolla sud

EV078 Marge C. Rubens

EV079 Marge C. Sorolla nord

EV080 Rotonda Pintors

EV081 Marge Ruta del ferro

EV082 Marge Petronor

EV083 Circuit cotxes teledirigits

EV084 Rotonda C. Monet

EV085 Zona verda nau pintors

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

Forma part de la Ruta del Ferro i el 
Carbó. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 16 1.648 1.089

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3 80

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 47 3.489

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 404

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 4.866 448

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 656

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 41 1.898 21

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1.049

la part més propera a la nacional es 
troba desbrossada estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 395

sense manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 497

la part més propera a la nacional es 
troba desbrossada requereix canvis de gestió

Cal evitar el retall arbustiu. I cal 
incorporar al manteniment habitual la 

totalitat de l'espai.
1.855 129

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 111

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual 
la totalitat de l'espai. 32 3.478

la part més propera a la nacional es 
troba desbrossada estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2.426

Actualment en desús, espai tancat. requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 8 4.532 486

Sense manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 546 11

Sense manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 3 5.787

10 / 32



Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV086 Entrada C. Santiago Rusiñol P. I. Mas d'en Bosc, entrada sud Espais de transició amb l’entorn 1.593 Espai de prat a l'entrada del polígon amb un peu de pollancre. Inclou una illeta de prat a l'entrada del carrer.

EV087 Marge Mas d'en Bosc P.I. Mas d'en Bosc. C. Santiago Rusiñol i 
riu Ter Espais de transició amb l’entorn 3.514 Espai planer de prat entre naus industrials i la riba dreta del riu Ter. Accés difícil

EV088 Illetes Mas d’en Bosc C-26 - C. Santiago Rusiñol Elements de vialitat 71 Dues illetes de prat. Una d'elles amb arbustives retallables i a l'altra dos peus arbrats petits. Senyals, fanals, trànsit elevat

EV089 Mitjana C. d'Esteve Bover N-260 - C. d'Esteve Bover - Espais de transició amb l’entorn 4.074 Mitjana entre el carrer i la nacional. Espai de prat amb un peus arbrats i arbustius aïllats. Pas de canal de recollida 
d'aigües pluvials.

EV090 Rotonda i illetes La Barricona N-260 - C-26 - C-151A Elements de vialitat 1.181 Rotonda de prat amb un xiprer i arbustives formant la paraula Ripoll. Tres illetes de prat a l'entorn de la rotonda Fanals, senyals

EV091 P.I. La Barricona N-260. P.I. La Barrincona Espais de transició amb l’entorn 4.415 Mitjanes entre la carretera i el carrer paral·lel del polígon, del costat sud. Espai ocupat per prat de vegetació 
espontània.

EV092 Font dels Capellans N-260. P.I. La Barrincona Jardins 365 Font de pedra al costat del canal, escales de pedra d'accés amb barana de fusta. Zona de talús amb vegetació 
diversa, com arços i avellaners.

EV093 Parc Malpas Ctra. Sant Joan C-151A, sortida del nucli 
urbà Parcs 1.152 Zona d'estada de prat envoltada de tanca de fusta, amb àrea de jocs infantils. Zona de prat on aparquen vehicles. 

Zona de paviment dur amb font i arbres en escocell.

EV094 Colònia dels gats C. Picasso Espais verds en equipaments 1.678 Zona adaptada com a colònia de gats. Diversos bungalovs en zona de paviment dur i espais de prat. Tot l'espai d'ús 
de la colònia està envoltat de tanca metàl·lica. Al exterior trobem un gran espai de prat sense ús.

EV095 Mitjanes Escola de Treball Av. Eduard Soler Elements de vialitat 1.630
Tres trams de mitjanes amb escocells grans a la part central i zona d'aparcament a banda i banda de la mateixa. Als 
escocells centrals hi trobem til·lers i arbustives retallables. A banda i banda de cada tram, parterres que combinen 
diverses arbustiv

Inclou zona de paviment dur on 
aparquen vehicles en bateria.

EV096 Aparcament Ctra. Sant Joan Ctra. Sant Joan - Camí Ral de Ripoll a 
Sant Joan Altres espais lliures 2.070 Aparcament de grava amb prat a la zona perimetral. Plàtans alineats al costat de la carretera i peus de pollancres 

en un tram de l'altra banda. Focus

EV097 Mitjana Ctra. Sant Joan Ctra. Sant Joan, a l'alçada del C. 
Estamariu Elements de vialitat 628 Mitjana de prat entre la carretera i el carrer paral·lel, amb peus de plàtan alineats. Un tram mitjana de prat sense 

arbrat. Fanals, senyals, contenidors

EV098 Entorn Camí Ral Ctra. Sant Joan - Camí Ral de Ripoll a 
Sant Joan Espais de transició amb l’entorn 793 Zona de prat entre el carrer i un mur de pedra. Un tram planer i una zona de pendent lleuger. Pedres grans per 

evitar l'entrada de vehicles. Àrea de contenidors, bústies de veïnat.

EV099 Parterre Ctra. Sant Joan Ctra. Sant Joan, a l'alçada del C. Ramon 
Jordana Espais de transició amb l’entorn 447 Talús sobre muret de pedra amb barda d'arbustives i diverses arbustives retallables. A l'altra banda d'un camí 

d'entrada a casa, trobem un talús de prat amb peus d'avet roig. Parada de bus

EV100 Parterre Museu Farga Catalana Ctra. de Ribes - Pg. de la Farga Catalana Elements de vialitat 13 Parterre a la vorera en zona de xamfrà, amb dos peus de xiprer, rosers i flor de temporada.

EV101 Plaça Biblioteca vella Ctra. de Ribes, a l'alçada del C. de les 
Vinyes Places arbrades 718 Plaça de paviment dur amb dos peus arbrats en escocells grans amb flor de temporada. Quatre jardineres 

allargades a l'entrada de la biblioteca. Parterre a la vorera amb un avet roig i flor de temporada.

Aparcament de bicicletes, fanals, bancs, 
papereres. Entrada a diversos 
equipaments i escola.

EV102 Museu Farga Catalana Espais verds en equipaments 255
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV086 Entrada C. Santiago Rusiñol

EV087 Marge Mas d'en Bosc

EV088 Illetes Mas d’en Bosc

EV089 Mitjana C. d'Esteve Bover

EV090 Rotonda i illetes La Barricona

EV091 P.I. La Barricona

EV092 Font dels Capellans

EV093 Parc Malpas

EV094 Colònia dels gats

EV095 Mitjanes Escola de Treball

EV096 Aparcament Ctra. Sant Joan

EV097 Mitjana Ctra. Sant Joan

EV098 Entorn Camí Ral

EV099 Parterre Ctra. Sant Joan

EV100 Parterre Museu Farga Catalana

EV101 Plaça Biblioteca vella

EV102 Museu Farga Catalana

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1.593

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 2 3.514

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 52 19

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 7 4.032 42

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 1.144 37

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 4.367 47

manca de manteniment estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 5 202 163

Àrea de jocs infantils en sorral, 
actualment ocupat per herbàcies. 
Manca de manteniment

requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 5 609 267 77 197

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 293 1.168 218

requereix canvis de gestió
Cal reduir la intensitat i freqüencia de la 

poda de l'arbrat, i també de les 
arbustives per assolir ports naturals.

33 403 1.227

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 36 1.086 984

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
24 628

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 793

requereix canvis de gestió
Cal evitar retalls arbustius excessius, 
eliminant alguns peus i fent poda de 

renovació des de soca.
6 351 96

cal fer reformes parcials
Cal substituir rosers per arbustiva o 

herbàcia de flor. Cal evitar poda 
d'escapçada del xiprers.

2 13

cal fer reformes parcials

Cal substituir les jardines petites actuals 
per d'altres de major capacitat o bé 

estudiar de fer parterres sobre el 
terreny

3 4 23 695

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 255
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV103 Grup Sta. Maria Camí d'Ordina - Ptge. Jordana Jardins 768 Zona d'estada amb pista de bàsquet de paviment dur i zona de prat amb jocs infantils, envoltat de tanca metàl·lica i 
un tram amb barda arbustiva. Entorn de prat amb peus arbrats i arbustives diverses. Jocs infantils, bancs, papereres, fanals.

EV104 Triangle Av. Comte Guifré Av. Comte Guifré - Pg. Lluís Companys Elements de vialitat 50 Triangle en zona de xamfrà, espai de prat amb arbustives i flors de plantació veïnal. Jardineres Plantació veïnal

EV105 Passeig Pla Ordina C. Pla d'Ordina Espais de transició amb l’entorn 6.150
Marge del carrer de prat amb alineació d'arbres diversos de mida gran, àlbers, salzes, aurons americans, pollancres i 
oms. Un tram amb alineacions de pollancres i un tram acàcies. Inclou un parterre entre el carrer i zona 
d'aparcament de prat amb sal

Bancs de pedra.

EV106 Aparcament Ordina C. Pla d'Ordina - Camí Font de la 
Jordana Altres espais lliures 1.474 Talús entre l'aparcament pavimentat i la via del tren. Zona de prat amb peus arbrats espontanis de freixes, oms i 

avets roig. Part baixa del talús poc inclinat, i amb pendent marcat a la part més pròxima a la via del tren.
Via del tren i aparcament de vehicles al 
costat.

EV107 Pg. Farga Catalana Pg. Farga Catalana - C.  Prat - riu Freser Jardins 527 Espai d'estada de grava, amb trams ocupats per prat. Un pas de paviment dur a la banda del riu , amb mur d'obra. 
Peus arbrats de morera i xiprer. Tanca arbustiva al costat de la façana de casa. Bancs, fanals.

EV108 Raval de Barcelona C. Raval de Barcelona - Pont del Raval Jardins 316 Zona d'estada de prat a un nivell inferior del carrer i per sobre el riu Freser, limitada per tanca de fusta i el pont. 
Escales d'accés.

Arcada de pedra del pont. Bancs de 
fusta, paperera, focus.

EV109 Font de Jordana Final del camí de la Font de Jordana Parcs 6.718

EV110 Font Raval Barcelona C. Raval de Barcelona Elements de vialitat 186 Petita zona d'estada de paviment dur amb font i bancs. Escales dures que s'enfilen amb barana de fusta, fins un 
petit mirador amb banc. Un peu de plàtan i un freixe. Bancs, paperera i font

EV111 Riu Freser "Muralla" Costat riu Freser, entre el pont del Raval 
i la via del tren Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 2.958 Riba esquerre del riu Freser. Zona de prat amb verns, salzes i cedres. L'espai queda limitat per un tram de muralla 

que encara es conserva.

EV112 Riu Ter "CAP Ripollès" Marge del riu Ter, entre el C. Macià 
Bonaplata i la via del tren Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 837 Riba esquerre del riu Ter, ocupat per prat amb un bosquet de salzes i verns. Amb escales dures d'accés.

EV113 Aparcament Av. Ripollès Av. Ripollès - C. Puigmal Altres espais lliures 1.025 Espai de terra amb perímetre de prat, usat com a aparcament de vehicles. Escales d'accés de travesses de fusta i 
tanca de malla metàl·lica al costat del C. Puigmal.

EV114 Pg. SantJoan Pg. Sant joan, entre C. Progrés i C. Ter Places arbrades 2.992 Passeig de sauló entre carrer i vorera, amb una doble alineació de catalpes. Hi trobem una zona de jocs infantils. Àrea de jocs infantils, bancs, fanals, font, 
papereres i jardineres. Terrasses de bar.

EV115 C. Indústria C. Indústria - Ctra. Olot - C. Ter Jardins 226 Triangle de prat lleugerament inclinat amb dos peus de troana joves. Zona d'estada de paviment dur amb font  i 
bancs de pedra i dos jardineres allargades amb flor de temporada. Peus joves amb tutor

EV116 St. Miquel de la Roqueta C. Indústria Jardins 160 Jardí tancat a l'entorn de l'ermita, de prat amb dos peus de xiprer. Inclou una jardinera de travesses amb arbustives 
diverses.

placa explicativa del xiprer i escultura de 
ferro

EV117 Escales C. Costabona C. Costabona - Ctra. Olot Elements de vialitat 79 Escales de travesses de tren i paviment dur, amb petit parterre de prat amb arbustives diverses i un peu jove de 
freixe.

EV118 Talús C. Costabona C. Costabona - Av. Camprodon Jardins 309 Triangle en pendent entre carrers, amb mur d'obra amb el carrer de sota, per salvar part del desnivell. Espai de prat 
ocupat per peus de pi roig densos i alguna arbustiva. Fanals, senyals. Soques

EV119 Triangle C. Costabona C. Costabona - Av. Camprodon Jardins 530 Parterre en zona de revolt de carrers, amb mur d'obra a la part baixa, per salvar part del desnivell. A la part superior 
una alineació de til·lers. Arbustives diverses.

Tanca metàl·lica a la part superior. 
Accés difícil.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV103 Grup Sta. Maria

EV104 Triangle Av. Comte Guifré

EV105 Passeig Pla Ordina

EV106 Aparcament Ordina

EV107 Pg. Farga Catalana

EV108 Raval de Barcelona

EV109 Font de Jordana

EV110 Font Raval Barcelona

EV111 Riu Freser "Muralla"

EV112 Riu Ter "CAP Ripollès"

EV113 Aparcament Av. Ripollès

EV114 Pg. SantJoan

EV115 C. Indústria

EV116 St. Miquel de la Roqueta

EV117 Escales C. Costabona

EV118 Talús C. Costabona

EV119 Triangle C. Costabona

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 18 401 78 109 181

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 50

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 167 6.150

requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 25 1.474

cal reforma integral

Cal reforma per facilitat l'ús i l'estada. 
Cal incorporar noves plantacions 

d'arbrat vinculat al riu i eliminar xipreres 
i arbustos de retall

6 144 23 252 109

manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 310 5

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 52 5.908 517 281 11

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 7 17 162

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 14 2.672 285

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 837

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 127 889 8

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 60 1 2.855 137

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 2 151 75

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 160

manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 2 23 3 53

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 309

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 20 494 36
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV120 Escales C. Costabona oest C. Costabona - Av. Camprodon Elements de vialitat 151 Escales d'obra que enllacen el carrer abans d'un revolt amb molt pendent. Escales dures, parterres amb arbustives 
retallades a bola i peus arbrats. Inclou un parterre elevat a la zona superior amb peus de til·ler i arbustives. Barana de ferro, jardinera.

EV121 Jardí C. Costabona C. Costabona - zona forestal Jardins 1.235
Espai amb terrasses i trams de fort pendent, amb diverses escales d'accés. Zona d'estada de prat amb blocs de 
pedres, usats com a seients. Arbrat molt divers, tant de plantació com espontani. Camí d'accés a la zona forestal. 
Sobre el carrer hi ha un

Baranes de fusta, fanals, papereres.

EV122 Escales C. Costabona est C. Costabona - a prop del C. Balandrau Elements de vialitat 121 Tram d'escales dures amb tres parterres centrals amb arbustives. Barana metàl·lica a l'entorn dels 
parterres

EV123 Marge C. Costabona C. Costabona Espais de transició amb l’entorn 753 Zona d'estada de mida reduïda, de prat amb un peu de xiprer i un banc de pedra. Franja amb diversos peus arbrats 
entre edifici i zona forestal.

EV124 Escales C. Tarragona C. Tarragona - Ctra. Olot Elements de vialitat 141
Escales d'obra amb una zona d'estada, a la meitat de les escales de paviment dur amb dos til·lers en escocell. A la 
part de sota hi ha un parterre amb arbustives diverses: boix, rosers, heura. Dos jardineres amb flor de temporada 
penjades de la baran

Banc, fanals, paperera i jardineres.

EV125 Escales Ctra. Olot Ctra. Olot - Av. Camprodon Elements de vialitat 81 Escales d'obra i travesses de tren, amb barana metàl·lica. Petits parterres de prat amb arbustives.

EV126 Escales Pla Ginebret C. Pla Ginebret, entre Ctra. Olot i C. Sant 
Antoni Elements de vialitat 92 Tram d'escales d'obra, amb parterres laterals de prat. Un parterre elevat amb arbustives. Un tram d'escales 

metàl·liques flotants.

EV127 Talús Av. Camprodon Av. Camprodon - C. Costabona Espais de transició amb l’entorn 2.225
Espai que combina zones planeres i talussos, a l'entorn de carrer i bloc de pisos.  Zona d'estada de prat amb peus 
arbrats. Talús amb peus arbrats diversos i arbustives i un tram amb bosquet de pi roig. Rocalla i tram de talús de 
terra amb elevat pen

Font de Sant Bartomeu. Bancs de pedra, 
fanals, papereres.

EV128 Jardí Av. Camprodon Av. Camprodon - Ctra. Olot Jardins 261 Petita zona d'estada de prat, amb tres peus arbrats i bancs. Bancs, paperera, fanal.

EV129 Pista Vista Alegre C. Planoles - C. Vista Alegre - C. 
Balandrau Parcs 2.260 Parc a diversos nivells, que combina zones de prat amb arbustives i peus arbrats molt diversos, amb barda arbustiva 

al perímetre. Pista de bàsquet pavimentada, àrea de jocs infantils i font amb zona d'estada de prat.

Font Naixent. Caseta d'obra. Jocs 
infantils, equipament esportiu, bancs, 
fanals, font, papereres.

EV130 Placeta C. Progrés C. Progrés, a l'alçada del C. Josep Maria 
Fuster Jardins 338 Espai amb barda d'arbustives retallables, un xiprer blau i una estreta franja de prat a la banda del carrer. Zona 

central de grava amb dos peus de til·ler. Terrassa de bar

EV131 Parc Estació C. Progrés, al costat de l'estació de 
Renfe Parcs 1.630 Jardí que combina parterres de prat amb arbrat divers, passos de paviment dur, tou i un parterre central circular 

elevat de gespa amb flor de temporada.
Jocs infantils, taules de pícnic, bancs, 
font, fanals, papereres, focus

EV132 Aparcament Renfe C. Progrés, interior aparcament de 
l'estació Elements de vialitat 235 Parterres allargats de prat al perímetre de l'aparcament amb peus de plàtan. Tres peus de plàtan en escocell

EV133 Can Quinze Ctra. Olot Jardins 1.353 Zona de prat amb peus arbrats de mida gran dispersos i passos de paviment dur. Mur d'obra posterior, que es la 
tanca d'una casa i accés a escales que pugen al barri de Vista Alegre. Línia elèctrica BT sobre l'espai. Focus.

EV134 Marge C. Fontalba C. Fontalba - Ctra. Olot Elements de vialitat 530 Marge del carrer de prat amb peus arbrats aïllats. A la zona de la punta, un tram enjardinat amb arbrat i arbustives 
retallables.

Aparcament en línia i àrea de 
contenidors al costat.

EV135 Ptge. Vista Alegre C. Vista Alegre - C. Fontalba Elements de vialitat 246 Escales de connexió entre revolts amb pendent del carrer. Una zona amb talús molt inclinat amb esbarzers i altres 
arbustives espontànies. A les escales, un parterre elevat amb un tram d'arbustives retallables.

EV136 Talús Rd. Castelladrall Rd. Castelladrall Elements de vialitat 625 Parterre elevat amb muret d'obra i estret al costat de la ronda, amb un talús revestit de ciment a la part posterior. 
Peus de pollancre gavatx alineats i zones amb heura al talús. Trànsit elevats. Soques.
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Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV120 Escales C. Costabona oest

EV121 Jardí C. Costabona

EV122 Escales C. Costabona est

EV123 Marge C. Costabona

EV124 Escales C. Tarragona

EV125 Escales Ctra. Olot

EV126 Escales Pla Ginebret

EV127 Talús Av. Camprodon

EV128 Jardí Av. Camprodon

EV129 Pista Vista Alegre

EV130 Placeta C. Progrés

EV131 Parc Estació

EV132 Aparcament Renfe

EV133 Can Quinze

EV134 Marge C. Fontalba

EV135 Ptge. Vista Alegre

EV136 Talús Rd. Castelladrall

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
8 1 46 52 52

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 6 559 676

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 13 108

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 56 697

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 2 19 121

manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 1 21 60

manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 23 70

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 8 1.540 51 634

Pas de torrent soterrat estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3 261

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 38 1.019 63 756 422

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 28 41 265 5

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 35 47 729 31 809 15

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
19 90 144

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 5 1.307 46

la part més propera a la carrer es 
desbrossa requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 12 463 67

manca de manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 71 13 161

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 19 625
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Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV137 Escales Ciutat Jardí C. Ciutat Jardí Elements de vialitat 558 Rampa amb escales de paviment dur i barana de fusta. A la part superior, petit talús de prat amb peus arbrats i 
arbustius. Les escales es troben enmig de massa forestal. Barana de fusta.

EV138 Rotonda C-17 C- 17, entrada sud Elements de vialitat 64 Rotonda amb mota de grava sense vegetació.

EV139 Aparcament C. Progrés C. Progrés - Camí de Caganell Altres espais lliures 1.806 Aparcament de terra amb prat a la zona perimetral. Tanca metàl·lica a la banda de la carretera i tanca d'arbustives 
retallables.

EV140 Pg. Regull Places arbrades 3.733 Passeig de grava amb diverses alineacions de plàtans podats a brocada, amb barda d'arbustives de retall, a la zona 
propera al marge del riu. Zona central pavimentada amb font ornamental. Jocs infantils, bancs, fanals i papereres.

EV141 Llera Freser "Regull" Riba dreta del riu Ter, sota el Pg Regull Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 1.685 Zona de marge del riu, amb pendent i ocupat per massa forestal de ribera, i algun peu arbrat plantat com cedres.

EV142 Placeta Josep Maria Pellicer C. Josep Maria Pellicer Places arbrades 722 Espai d'estada de dimensions petites amb un tram de paviment dur amb tres moreres, i zona de prat. Rocalla, i a 
sobre talús de prat amb pruneres i vegetació espontània.

EV143 Parterre C. Remei C. Remei, a prop de Ctra. Barcelona Elements de vialitat 52 Zona de vorera sense pavimentar de prat amb dos peus arbrats i diverses arbustives. Aparcament en línia i àrea de 
contenidors al costat.

EV144 Pg. Ferro Pg. Ferro, darrera de l'estació de tren Parcs 6.687
Passeig de sauló, entre el riu i la via del tren, amb passos de paviment dur i parterres de prat. A la zona de prat, 
trobem peus de freixe joves, altres peus arbrats aïllats i petits parterres de travesses de fusta amb flor de 
temporada. Zona pavimen

Antiga màquina de tren. Peu de sòfora 
amb forma de gall. Pista skate, fanals, 
focus, bancs.

EV145 Placeta C. Mossèn Cinto Verdaguer C. Mossèn Cinto Verdaguer - C. Font Places arbrades 326 Plaça enrajolada amb parterre circular amb bedolls, cobert amb còdols blancs grans. Xarxa sobre els còdols als parterres. 
Bancs, focus

EV147 Parterre exterior Renfe C. Progrés, davant l'estació de Renfe Elements de vialitat 223 Parterre allargat a la vorera, davant de l'aparcament de l'estació de tren. Alineació de troanes en franja de terra 
amb entrades dures amb banc. Un tram amb parterre de prat amb troanes joves.

Bancs, papereres. Tram amb 
aparcament de bateria al costat interior 
del parterre.

EV148 Jardinera Centre Cívic Entrada Centre Cívic de la Devesa del 
Pla Elements de vialitat 9 Petit parterre triangular d'obra, amb grup d'arbustives de retall

EV149 Col·legi Joan Maragall Ctra. Barcelona Espais verds en equipaments 3.630
Pati de l'escola amb dos nivells. Pati de sauló amb peus de plàtan, moreres, avet roig i cedre. Talús amb barana que 
impedeix accés, amb arbrat divers. Pati superior amb pistes esportiva dura, alineació de moreres i freixes a una 
banda. Inclou un esp

jocs infantils, equipament esportiu, 
bancs, font, compostadors, etc.

EV150 Aparcament Parc Devesa del Pla Devesa del Pla Altres espais lliures 6.779
Espai central de terra, sense accés per vehicles, davant de l'entrada del parc, i on trobem l'accés a pont sobre el Ter 
i una rampa d'accés a la zona de ribera. Zones perimetrals amb prat espontani. Passeig de paviment dur amb una 
alineació de castan

Focus, tanca de fusta, cartells. 
Aparcament de vehicles al costat en 
bateria

EV151 Pl. Sardana C. Santa Magdalena - C. Montgros Places arbrades 2.402
Plaça de sauló dividida en dues parts. En una peça hi ha àrea de jocs infantils, circuit de salut i tres peus de 
liquidàmbar. A l'altra peça pista esportiva pavimentada, parterre inclinat de prat i zona d'estada amb peus de 
pereres i taules metàl·liq

Jocs infantils, circuit de salut, taules 
metàl·liques de jocs, taula de ping-
pong, tanca de fusta, bancs, font, fanals, 
papereres

EV152 Illeta C. Josep Maria Pellicer C. Josep Maria Pellicer -  C. Montgrony Elements de vialitat 133 Illeta de prat, amb pas asfaltat al centre. En una de les peces de prat hi ha un peu de magnòlia, a l'altre peça un 
tram amb aromàtiques. Dues jardineres a la part dura amb arbustiva i flor de temporada

Fanals, senyals. Jardineres impedint 
l'aturada de vehicles al paviment 
central.

EV153 Placeta Santa Magdalena C. Santa Magdalena Places arbrades 357 Placeta, en un carrer entre blocs de pisos,  amb dos nivells, rocalles i escales de travesses de fusta. Zones d'estada 
de sauló amb herbàcies, i un peu arbrat de liquidàmbar.

Bancs, escales de fusta i barana, senyals, 
paperera

EV154 Plaça C. Bac de Mel C. Bac de Mel - C. Joan Rubió i Tudurí Jardins 758 Triangle entre carrers, amb diverses terrasses, envoltat de vorera estreta. Espai de prat amb salzes del cementiri i 
una alineació de peus de pollancre gavatx a una banda. Àrea d'estada amb jocs infantils a la terrassa central.

jocs infantils, banc, paperera, senyals, 
fanals.
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Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV137 Escales Ciutat Jardí

EV138 Rotonda C-17

EV139 Aparcament C. Progrés

EV140 Pg. Regull

EV141 Llera Freser "Regull"

EV142 Placeta Josep Maria Pellicer

EV143 Parterre C. Remei

EV144 Pg. Ferro

EV145 Placeta C. Mossèn Cinto Verdaguer

EV147 Parterre exterior Renfe

EV148 Jardinera Centre Cívic

EV149 Col·legi Joan Maragall

EV150 Aparcament Parc Devesa del Pla

EV151 Pl. Sardana

EV152 Illeta C. Josep Maria Pellicer

EV153 Placeta Santa Magdalena

EV154 Plaça C. Bac de Mel

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 5 269 199 90

cal reforma integral Possibilitat de fer una actuació de 
jardineria sostenible nova i completa. 64

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 6 410 45 1.352

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
98 3.130 602

manca de manteniment estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1.685

moreres alba sense podar amb molt 
fruit estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 8 474 52 28 169

manca de manteniment cal reforma integral
Cal eliminar aquest franja vegetada i 

urbanitzar correctametn el pas de 
vorera.

3 39 13

Accés a pas soterrat de tren i pont 
sobre el riu Ter. cal fer reformes parcials

Cal fer actuació paisatgísitica global de 
millora del parc, amb noves plantacions 

d'arbrat i d'arbustives i herbàcies de 
flors, però no en els petits recintes 

actuals, sinó a nivell global.

20 2.651 2.095 1.941

Tenen problemes amb el manteniment 
del parterre cal fer reformes parcials

Cal substituir els llits de còdols per 
plantacions entapissants arbustives o 

herbàcies.
2 326

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 17 5 218

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 9

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 39 204 1.897 1.528

Al costat del Centre Cívic. Accés a pont 
per vianants sobre el riu. Zona d'accés a 
l'entrada del Parc de la Devesa.

cal fer reformes parcials Possibiitat de fer plantacions d'arbrat de 
port gran per a fer nous espais d'ombra. 44 78 625 4.597 1.479

poc arbrat cal fer reformes parcials

Possibiitat de fer plantacions d'arbrat 
per a fer nous espais d'ombra. I 

plantacions arbustives i herbàcies de 
colors

9 84 1.594 724

Pas de zebra al centre de la illeta sense 
continuïtat cal fer reformes parcials Cal fer plantacions arbustives i 

herbàcies de colors i eliminar jardineres. 1 2 102 2 29

obra recent estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 294 63

Potser posar tanca perimetral de fusta estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 11 758
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Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV155 Pl. Vila de Prada C. Josep Maria Pellicer - C. Puigmal Elements de vialitat 247 Rotonda de paviment dur amb zona central d'estada. Pèrgola de fusta i bancs, quatre jardineres d'obra amb flor de 
temporada i dos jardiners de ceràmica petites.

Bancs, papereres, cartells informatius. 
Trànsit, passos de vianants d'accés.

EV156 Rotonda C. Concepció Ducloux C. Concepció Ducloux - C. Josep Maria 
Pellicer Elements de vialitat 80 rotonda de paviment dur amb àrea de contenidors soterrats. Focus al centre i dues jardineres amb arbustives. àrea de contenidors soterrats, focus, 

jardineres, senyals

EV157 Parterres Ctra. Barcelona Ctra. Barcelona - C. Concepció Ducloux Jardins 405 Zona d'estada en un tram de vorera ampla a banda i banda del carrer Barcelona. Parterres de prat  amb bancs a 
l'entorn. Diverses arbustives retallables esparses i petita agrupació de flor de temporada.

Bancs, senyals. Quiosc i  parada de bus 
a una banda.

EV158 Franja C. Torreneules C. Torreneules Espais de transició amb l’entorn 1.360 Parcel·la sense edificar amb zona de fort pendent ocupat per massa forestal de pi roig, pollancres, acàcies, roures i 
avellaners. Accés difícil

EV159 Aparcament cementiri Av. Compte Guifré - entrada nova al 
cementiri Altres espais lliures 7.650 Aparcament de terra limitat amb blocs de pedra i talussos de prat. Amb desnivells i sots. Tram amb vegetació 

arbustiva espontània. Pel mig travessa el camí d'accés al cementiri.
Focus. Zona de prat al talús de la banda 
de l'avinguda desbrossat.

EV160 Centre Cívic Centre Cívic de la Devesa del Pla Espais verds en equipaments 707 dos parterres de prat a banda i banda de l'entrada de darrera del centre cívic.

EV161 Parterres Ctra. Barcelona Ctra. Barcelona - C. Margarida Diligeon Elements de vialitat 35 Dos petits parterres de prat a la vorera, en cantonades de ctra. Barcelona. Àrea de contenidors al costat

EV162 Pg. Esport Ctra. Barcelona, al costat del camp de 
futbol Places arbrades 2.632 Passeig i zona d'estada de terra, amb alineacions arbrades que intercalen peus de  salze, plàtan, auró americà, 

moreres i catalpes. Parterre amb barda arbustiva de retall a la banda de la vorera, i rampes i escales d'accés. Jocs infantils, bancs, fanals, focus

EV163 Camp de futbol Ctra. Barcelona Espais verds en equipaments 6.555 Camp de futbol de gespa artificial, dins de recinte tancat amb mur. Entorn del camp de prat amb peus de plàtan 
alineats. Grades d'obra, casetes per vestuaris.

Vestuaris, focus, font, baranes, 
equipament esportiu.

EV164 Solàrium piscina Dins del recinte de la piscina municipal Espais verds en equipaments 771 Espai de gespa de la piscina, amb un peu de castanyer d'índies. Envoltat de tanca arbustiva de xiprer retallat. 
Pèrgoles de fusta i una zona tancada amb estació meteorològica. Pèrgola, estació meteorològica

EV165 Antic camp de futbol Rd. Castelladrall Espais verds en equipaments 7.495 Zona planera de prat amb porteries de futbol. Barana metàl·lica al perímetre. Focus, caseta ET, porteries.

EV166 Marges piscina carrer a la piscina i riba dreta del riu Ter Jardins 2.002 Franja al costat del carrer, de prat amb alineació de peus arbrats d'avet roig, morera i acàcia entre d'altres. Inclou 
part del marge del riu, de prat i vegetació de ribera. Barana de fusta, bancs

EV167 Passatges C. Progrés C. Progrés, dos passatges per vianants 
al sud de l'estació de tren Elements de vialitat 52 Parterres estrets de prat a la part central de dos passatges d'accés a entrades de garatges dels blocs. Els passatges 

comuniquen el carrer amb un espai verd de darrera els blocs.
Parterres lleugerament inclinats. Fanals, 
senyals, jardineres a l'entorn proper.

EV168 Pg. Ferrocarril C. Progrés - C. General Fuentsanta Places arbrades 2.487 Espai de sauló entre blocs i la via del tren, amb alineació de freixes. Zona d'estada més ampla, amb bancs i jocs 
infantils. Parterres exteriors de prat amb cedres i arbustives de retall a un costat de l'espai i barana de fusta a l'altre.

Jocs infantils, taula ping pong, bancs, 
font, fanals, barana de fusta, 
aparcament bicis

EV169 Bosc de Malpas Ctra. Sant Joan C-151A, sortida del nucli 
urbà Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 2.037 Espai de prat i talús amb bosquet a la riba del riu Ter.

EV170 Mitjana Creu Roja C- 17, entrada sud, davant la Creu Roja Elements de vialitat 1.063 Mitjana ampla de prat amb una prunera gran. Localitzada entre la carretera i el vial paral·lel. Zona aparcament al vial paral·lel, 
senyals.

EV171 Jardí General Fuensanta C. General Fuensanta Jardins 848 Espai de gespa amb agrupacions de coníferes arbustives. Petita bassa amb font ornamental.
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codi UG nom UG

EV155 Pl. Vila de Prada

EV156 Rotonda C. Concepció Ducloux

EV157 Parterres Ctra. Barcelona

EV158 Franja C. Torreneules

EV159 Aparcament cementiri

EV160 Centre Cívic

EV161 Parterres Ctra. Barcelona

EV162 Pg. Esport

EV163 Camp de futbol

EV164 Solàrium piscina

EV165 Antic camp de futbol

EV166 Marges piscina

EV167 Passatges C. Progrés

EV168 Pg. Ferrocarril

EV169 Bosc de Malpas

EV170 Mitjana Creu Roja

EV171 Jardí General Fuensanta

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

algunes jardineres sense vegetació cal fer reformes parcials
Cal fer plantacions d'arbrat de port gran 

en grans escocells amb herbàcies i 
eliminar jardineres.

4 6 242

pas de vianants per la rotonda cal fer reformes parcials Cal eliminar jardineres. 2 80

cal fer reformes parcials Cal fer plantacions d'arbrat amb 
herbàcies i eliminar jardineres. 320 84

requereix canvis de gestió Cal establir conveni per a la gestió i ús 
públic 476 884

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual 
la totalitat de l'espai. 1 2.397 469 4.784

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 366 341

cal reforma integral
Cal fer plantacions d'arbrat amb 

herbàcies i arbustives de flor, evitant 
arbustos de retall.

33

Soques de baixes en alineació estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 48 108 2.041 483

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 74 285 4.202 70 1.998

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 771

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 11 6.649 730 116

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 19 1.467 535

cal fer reformes parcials
Cal eliminar jardineres i ampliar 
mitgeres per a fer-hi plantacions 

herbàcies de flor.
52

cal fer reformes parcials
Cal eliminar jardineres i ampliar espais 

plantats per a fer-hi plantacions 
herbàcies de flor.

31 41 7 2.415 25

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 3 2.037

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 1.063

La font sembla parada. Bassa amb poca 
aigua, amb alga asprella i cargols 
d'aigua.

requereix canvis de gestió

Cal mantenrir arbustos amb el seu port 
natural, evitant retalls excessius. Cal 
potenciar la petita font com a refugi 

d'amfibis

1 788 71 43 18 7
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codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV172 Pista Fuensanta C. General Fuensanta - via del tren - 
Rda. Castelladrall Espais verds en equipaments 2.138 Espai d'estada de prat amb algun peu arbrat jove. Zona de jocs infantils i pista de petanca en desús. Pista dura de 

bàsquet.
Envoltada de tanca metàl·lica, bancs, 
jocs infantils

EV173 Marges Castelladrall Rd. Castelladrall - C. Vidabona - via de 
tren Elements de vialitat 2.805 Marge inclinat entre la pista Fuentsanta i la vorera. Marges inclinats a banda i banda de la ronda de prat amb 

arbustives retallades en bola.

EV174 Rotonda Castelladrall Rd. Castelladrall - C. Saltor Elements de vialitat 429 rotonda de gespa amb mota, amb evònims retallats formant el nom de Ripoll. Diverses escultures metàl·liques 
d'ovelles. Focus, senyals, escultures. Trànsit elevat

EV175 Parterre Esclat C-17 - Supermercat Esclat Elements de vialitat 274 Parterres entre carril bici i aparcament privat, amb mur alt per aquesta banda. Espais de prat amb leilandis arbustius 
retallats en bola. Algunes arbustives en estat mig.

EV176 Marge via Castelladrall C. Bonavida - via del tren Espais de transició amb l’entorn 838 Franja estreta de prat entre el fons de parcel·les i camí paral·lel a la via del tren. En una zona que limita amb carrer, 
zona de prat segat.

EV177 Jardins Castelladrall C. Vidabona- C. Saltor Jardins 901 Espai d'estada de prat amb peus de prunera vermella. Jocs infantils, bancs, taula ping pong, 
font, papereres.

EV178 Vorera C. Costabona C. Costabona Jardins 64 Tram de vorera sense pavimentar. Espai de prat amb tres peus arbrats i pedres a mode de banc Fanal, papereres

EV179 Parc Castelladrall C. Saltor - riba esquerre del riu Ter Parcs 12.602
Espai entre el barri i la ribera del riu Ter. Zona àmplia de prat, amb peus de prunera vermella alineats al costat del 
carrer, i altres arbres  al costat del bosc de ribera.  Al nord, una pista de bàsquet i al costat pas de camins de terra i 
peces de

Equipament esportiu, tanques de fusta, 
bancs, fanals, papereres

EV180 Parterre Rd. Castelladrall Rd. Castelladrall - C. Josep Maria Pericàs Elements de vialitat 352 Parterre de prat amb peus arbrats i arbustos aïllats. Tanca de leilandis a l'entorn de caseta ET. Entre la ronda i la tanca de les cases, en 
tram sense vorera.

EV181 Rotonda IES Abat Oliva C-17 - Rd. Castelladrall Elements de vialitat 550 Rotonda i illeta de gespa amb agrupacions de coníferes arbustives de retall i flor de temporada. Perímetre d'un 
metre de paviment dur.

Focus, cartell, senyals, estàndard amb 
bandera. Trànsit elevat.

EV182 Escales C-17 C. 17 - C. Ciutat Jardí Elements de vialitat 211 Escales de paviment dur i barana metàl·lica que passen enmig de massa forestal. Parterre al costat d'aparcament i 
del pas soterrat de la C-17, amb arbustives i aromàtiques. Fanals, paperera, barana

EV183 Marge Av. Ripollès Av. Ripollès - C-17 Altres espais lliures 6.254
Talús entre la carretera i el carrer, que es troba més baix. Ocupat per massa forestal de pi pinyer jove i altres peus 
arbrats. Un tram amb franja planera la part del carrer i alineació arbrada amb peus de til·ler, leilandi, freixe, aurons i 
altres e

Pas de canal dur de recollida d'aigua 
pluvial

EV184 Pista Av. Ripollès Av. Ripollès - C. Josep Maria Pellicer - C. 
Margarida Diligeon Places arbrades 500 Placeta de paviment dur amb plàtans alineats al perímetre. Pista pavimentada amb cistella de bàsquet i àrea de jocs 

infantils amb superfície de cautxú. Tanca de fusta i tram amb barda arbustiva a l'entorn.
Jocs infantils, equipament esportiu, 
tanca de fusta, bancs, fanals

EV185 Urbanització La Torre C-17 - C. Santiago Ramon i Cajal - C. 
Miquel Server - C. Marie Curie Espais de transició amb l’entorn 14.897

Parc que voreja la urbanització, i enllaça els diversos carrers, fins a la C-17, i el nucli urbà. El parc està travessat per 
un camí pavimentat, amb rampes i escales pendents. De tant en tan trobem una petita zona d'aturada amb bancs i 
peus arbrats j

Tanques, bancs, focus, senyals, baranes, 
pont de corten

EV186 Entorn ET C. Montserrat C. Montserrat Espais de transició amb l’entorn 278 Entorn de caseta d'electricitat, espai de prat amb peus arbrats espontanis. Caseta ET
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codi UG nom UG

EV172 Pista Fuensanta

EV173 Marges Castelladrall

EV174 Rotonda Castelladrall

EV175 Parterre Esclat

EV176 Marge via Castelladrall

EV177 Jardins Castelladrall

EV178 Vorera C. Costabona

EV179 Parc Castelladrall

EV180 Parterre Rd. Castelladrall

EV181 Rotonda IES Abat Oliva

EV182 Escales C-17

EV183 Marge Av. Ripollès

EV184 Pista Av. Ripollès

EV185 Urbanització La Torre

EV186 Entorn ET C. Montserrat

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

Pista de bàsquet sense cistelles. Manca 
de manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 4 1.765 295

cal fer reformes parcials

Cal fer noves plantacions arbustives i 
herbàcies de flor als marges i evitar 

retall intensiu d'arbustives, potenciant el 
port natural de les espècies i eliminant 

les de retall escessiu.

3 2.561 241 3

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 425 4

cal fer reformes parcials

Cal fer noves plantacions arbustives i 
herbpàcies de flor als marges i evitar 

retall intensiu d'arbustives, potenciant el 
port natural de les espècies i eliminant 

les de retall escessiu.

186 87

manca manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 670 168

cal fer reformes parcials
Cal fer substitució de l'arbrat molt 

malmés, per espècies més ben 
adaptades.

14 753 122 25

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3 64

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 32 10.713 42 1.577 271

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 352

cal reforma integral

Cal fer reforma eliminant arbustos de 
retall i prat i incorporant enjardinament 
sostenible amb entapissants i herbàcies 

de flor

1 528 21

Accés per vianants del barri de Ciutat 
Jardí al nucli urbà. requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 

manteniment actual. 82 67 62

requereix canvis de gestió
A mig termini caldrà fer aclarides de 
peus d'arbres per evitar caigudes i 
trenacades en cas de vent o neu.

71 616 5.357 281

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
10 500

L'espai, amb poc ús i manteniment, es 
troba degradat, amb avanç de la 
vegetació espontània, que en 
determinats trams envaeix el camí. 
Trobem parts de mur caigut, elements 
del mobiliari urbà en mal estat.

cal fer reformes parcials
Cal tasca de posada al dia de manera 

prèvia a la seva incorporació al 
manteniment habitual.

12 6.058 4.028 4.303 508

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 227 50
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EV187 Font Engordans C. Ciutat Jardí Places arbrades 1.063
Plaça de paviment dur amb aurons, moreres i pruneres vermelles en escocell, i jardineres. Escales i rampa d'accés a 
la font d'Engordans, en un nivell inferior. Espai amb font, taula i bancs de pedra, i quatre plàtans grans. Inclou un 
tram inclinat de

Font, taula, bancs, fanals, papereres, 
jardineres, tanca de fusta, senyals.

EV188 C. Cerdanya C. Cerdanya i C. Sant Armand Espais de transició amb l’entorn 1.162
Marge amb pendent entre carrers i fons de parcel·les. Espai ocupat per massa forestals d'aurons, freixes, oms i 
avellaners, entre d'altres espècies. Envoltat en part amb barana de fusta i amb unes escales que faciliten la connexió 
entre carrers.

Fanals tapats per capçades d'arbres. 
Aparcament de vehicles al costat.

EV189 Marge dels horts d'Agafallops C. Josep Maria Pericàs. Colònia Botey Espais de transició amb l’entorn 986 Espai de prat, ocupat gairebé en la seva totalitat per horts veïnals.

EV190 Xamfrà C. Torreneules C. Torreneules - C. Puigbó (La Torre) Jardins 130 Xamfrà en revolt de carrer amb molt pendent. Caseta ET envoltada de talús de prat amb un peu de cirerer. Barda 
de xiprer retallat al darrera àrea de contenidors en vorera.

Caseta ET, tanca de fusta. Àrea de 
contenidors al costat

EV191 Illeta C. Milany C. Milany - C. Taga Elements de vialitat 264 Illeta entre carrers amb pendent, amb barana de fusta a la part superior.  Ocupada per prat amb peus arbrats de 
freixe, avet roig i auró blanc. tanca de fusta, fanals

EV192 Cal Déu Institut C. Josep Maria  Pericàs - Rd. 
Castelladrall Espais verds en equipaments 3.598 Zona de prat a l'entorn d'una zona d'horts, espai per gossos i edifici de l'institut. Espai de prat amb peus arbrats de 

pollancre gavatx. Davant de l'institut una zona sense enjardinar, amb prat i passos de terra.

Bancs, fanals, papereres. Caseta i 
contenidors d'ús dels horts urbans 
adjacents.

EV193 Horts Cal Déu C. Josep Maria  Pericàs - C. Antoni 
Gaudí i Cornet Espais verds en equipaments 2.347 Horts municipals en espai tancat amb xarxa metàl·lica. Parcel·les d'horts i passos pavimentats. Estació meteorològica.

EV194 Jardí Cal Déu C. Josep Maria  Pericàs - C. Antoni 
Gaudí i Cornet - C. Roser Jardins 1.494 Zona d'estada de prat amb agrupació d'oms en zona amb jocs infantils i bancs. A l'altra banda agrupació de peus 

de pollancre gavatx. Jocs infantils, bancs

EV195 Pl. Boixadó i Mestre Plaça Ramon Boixadó i Mestre Elements de vialitat 567 Rotonda gran dividida per muret de pedra en dues part. Una de les parts de prat amb tres peus de til·ler joves. 
L'altra part de paviment dur amb dos arbres en escocell i bancs. Fanals, bancs

EV196 Escales i marges Pl. Boixadó i Mestre Pl. Ramon Boixadó i Mestre - C. 
Berguedà Elements de vialitat 404 Escales d'obra amb barana, amb un replà a la meitat amb un banc i peu de freixe. Marges de l'escala de prat, amb 

rocalla. Inclou tram de vorera sense pavimentar a l'entorn de la plaça. Fanal, banc, baranes

EV197 Font C. Bac de la Mel C. Bac de la Mel, a l'alçada de C. Joan 
Rubió i Bellver Jardins 311 Zona d'estada de prat amb font natural i banc de pedra. Tanca de fusta i petit marge amb nogueres de mida gran. Paperera

EV198 Mitjanes C-17 C-17 - C. Antoni Gaudí i Cornet - C. 
Josep Puig i Cadafalch Elements de vialitat 2.969

Mitjana de prat amb pas enrajolat en gran part, i una doble alineació de pollancres gavatx, amb boixos arbustius 
entre les dues alineacions. A l'altra banda de la carretera, mitjana estreta de prat entre la carretera i el carrer 
paral·lel.

EV199 Circuit agiliti Cal Déu Rd. Castelladrall - C. Josep Maria Pericàs Espais verds en equipaments 1.126 Espai de prat envoltat de xarxa metàl·lica, amb circuit d'agiliti per gossos.
Equipament divers pel circuit, banca, 
paperera, font per gossos, cartell 
informatiu

EV200 Pg. Francesc Macià C. Vall d'Aran - C. Conflent Jardins 1.367 Passeig amb part central pavimentada i alineació de plàtans a banda i banda en parterres de prat, on també trobem 
peus de prunera vermella i arbustives diverses.

Petita àrea de jocs infantils, bancs, 
fanals, paperera.

EV201 Placeta C. Vall d’Aran C. Vall d’Aran - Pg. Francesc Macià Jardins 650 Zona de prat amb tres castanyers d'índies. A la part posterior, limitant amb un camí, trobem un mur de pedra seca, 
un freixe i un auró.

EV202 Pista Caselles C. Vall d’Aran Jardins 791
Zona d'estada de grava amb una pista de bàsquet a la part central. Àrea de jocs infantils i taula de ping pong. 
Quatre peus de troana a cantonades amb el carrer, i a la part posterior, limitant amb un camí, un roure, tanca de 
leilandi i arbustives es

Equipament esportiu, jocs infantils, 
bancs, focus, papereres

EV203 Camí Vall d'Aran Fons de parcel·les de C. Vall d'Aran Espais de transició amb l’entorn 590 Camí  que passa per darrera de les cases del carrer, i que té camps de conreu a l'altra banda. Discorre entre dos 
murs de pedra seca.
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV187 Font Engordans

EV188 C. Cerdanya

EV189 Marge dels horts d'Agafallops

EV190 Xamfrà C. Torreneules

EV191 Illeta C. Milany

EV192 Cal Déu Institut

EV193 Horts Cal Déu

EV194 Jardí Cal Déu

EV195 Pl. Boixadó i Mestre

EV196 Escales i marges Pl. Boixadó i Mestre

EV197 Font C. Bac de la Mel

EV198 Mitjanes C-17

EV199 Circuit agiliti Cal Déu

EV200 Pg. Francesc Macià

EV201 Placeta C. Vall d’Aran

EV202 Pista Caselles

EV203 Camí Vall d'Aran

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

cal fer reformes parcials Cal ampliar els escocells. 10 3 571 492

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1.112 51

requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 883 104

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 122 2 6

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 6 264

Inclou un espai de terra i grava usat 
com aparcament. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 15 2.784 814

La caseta per materials i els contenidors 
d'orgànica es troben a l'exterior del 
tancat.

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 80 1.905 362

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 16 1.460 34

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 5 262 305

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 320 6 78

manca manteniment estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3 276 36

cal fer reformes parcials

Cal incorporar plantacioons herbpàcies i 
arbustives de port natural a la banda 
nord. Cal fer actuacions de control 

periòdic de l'eruga del boix (Cydalima 
perspectalis).

145 2.480 489

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1.126

requereix canvis de gestió
Cal reduir intensitat i freqüència de 
poda, fent capçades més amples i 

diverses ben estructurades..
46 757 62 548

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 5 625 25

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 6 45 460 286

requereix canvis de gestió Cal millorar la freqüència del 
manteniment actual. 4 590
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Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV204 Rotonda Cal Déu C-17 - C. Bac de la Mel Elements de vialitat 262 Rotonda  que combina espais delimitats de grava blanca i blava. Agrupacions d'arbustives de retall, entapissants i 
aromàtiques.

Trànsit elevat. Focus centrals, escultura, 
senyals

EV205 Illetes Cal Déu C-17 - C. Bac de la Mel Elements de vialitat 448 Illeta de prat creuada per pas de paviment dur. Espai arranjat al lateral de la C-17 Embornal amb tancat metàl·lica, senyals. 
Trànsit elevat.

EV206 Marge C. Raval de l'Hospital St. Miquel de la Roqueta - C. Raval de 
l'Hospital - C. Costabona Jardins 716

Espai sense accés, amb un petit talús de prat amb tanca de fusta i una franja estreta  (1,5 metres) entre la part de 
darrera dels blocs i carrer d'entrada a blocs situats més avall. Trams amb esbarzers i algun arbre dispers. A la part 
del carrer de s

Tanca. Accés difícil. Escales a un costat.

EV207 Barda C. Vallespir final del C. Vallespir Jardins 28 Tanca vegetal al final de carrer sense sortida. Diverses espècies barrejades com aurons o evònims, retallats.

EV208 Lateral C-17 C- 17, entre el C. Bac de la Mel i la Creu 
Roja Espais de transició amb l’entorn 790 Franja de prat al marge de la C-17 Trànsit elevat

EV209 Jardí Creu Roja C-17, entrada sud Jardins 4.021 Jardí de prat amb peus arbrats de catalpes i aurons americans alineats. Font d'obra amb muret que fa de banc i pas 
pavimentat d'accés. Escales amb barana de fusta, que connecten amb el C. Pallars Sobirà Fanals, font, barana de fusta

EV210 Mitjana Carril Bici - Can Villaura C-17, entrada sud Elements de vialitat 1.882 Mitjanes entre la carretera i el carril bici i laterals del mateix. Són franges de prat, amb trams d'arbustives, leilandis i 
laurus, retallats en bola. Bancs, papereres, fanals, senyals

EV211 Parterre lineal C-17 C-17 - aparcament supermercat i 
benzinera Elements de vialitat 522 Parterres entre carril bici i aparcament privat, amb mur alt per aquesta banda. Espais de prat amb evònims retallats 

en bola.

EV212 Escales C. Josep Maria Fuster C. Indústria - Ctra. Olot Elements de vialitat 66 Escales dures amb dos parterres centrals amb rosers. Mur interior en mal estat

EV213 Parterre lineal C-17 C-17, entrada sud, a l'alçada  del garden Elements de vialitat 661 Marge de prat lleugerament inclinat entre carril bici i garden.

EV214 Aparcaments Can Villaura C-17 - Ctra. Les Lloses Altres espais lliures 1.897
Zona de terra usada com a aparcament del restaurant de l'altra banda de la carretera, amb pas per vianants 
soterrat. Pas de carril bici, amb trams de prat a banda i banda. Agrupació amb freixes, avet roig i arbustives 
espontànies.

EV215 Aparcament Agafallops Colònia Agafallops Altres espais lliures 582 Espai de terra i grava usat com a aparcament. Tanca d'arbustiva en una banda, i zones perimetrals de prat

EV216 Entrada filtres del rec Marge del ter, darrera la Colònia 
Agafallops Espais de transició amb l’entorn 569 Entorn d'una zona de tractament d'aigua, tancada amb edificació i filtres d'aigua. Espai amb tram de carrer, camí i 

zones de prat. Al costat zona d'horts. Filtres del reg.

EV217 Riu Freser "Farga Catalana" Pg. Farga Catalana - Raval de Barcelona 
- riu Freser Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica 338 Marge del riu Freser, al costat de pont de vehicles, i sota una petita zona d'estada. Agrupació de salzes i arbustives 

diverses.

EV218 Pl. Cinema Ideal C. Monestir - C. Donya Estasia Places arbrades 212 Plaça enrajolada amb un roure en escocell i jardineres amb flor de temporada al perímetre. Bancs, fanals, papereres, jardineres

EV219 Pl. Capranica C. Donya Estasia - C. Trinitat Places arbrades 304 Plaça enrajolada amb un erable en escocell, envoltat de banc de corten. terrassa de bar amb torratxes i 
jardineres a la meitat de la plaça

EV220 Pl. Abat Arnulf C. Raval de Sant Pere Places arbrades 340 Plaça de enrajolada  amb una escultura central de corten i banc de corten a un costat de la plaça. Tres troanes en 
escocell i jardineres penjades en fanal.

Banc de corten, focus, jardineres. 
Terrasssa de bar
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV204 Rotonda Cal Déu

EV205 Illetes Cal Déu

EV206 Marge C. Raval de l'Hospital

EV207 Barda C. Vallespir

EV208 Lateral C-17

EV209 Jardí Creu Roja

EV210 Mitjana Carril Bici - Can Villaura

EV211 Parterre lineal C-17

EV212 Escales C. Josep Maria Fuster

EV213 Parterre lineal C-17

EV214 Aparcaments Can Villaura

EV215 Aparcament Agafallops

EV216 Entrada filtres del rec

EV217 Riu Freser "Farga Catalana"

EV218 Pl. Cinema Ideal

EV219 Pl. Capranica

EV220 Pl. Abat Arnulf

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

Perímetre un metre de paviment dur estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 42 220

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 428 20

requereix canvis de gestió Cal incorporar a totalitat de l'espai al 
manteniment habitual.

Tanca vegetal final C. Vallespir estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 28

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 790

Edifici de la Creu Roja. Aparcament en 
línia la costat estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 34 3.614 268 139

Zones verdes carril bici des de rotonda 
fins Can Villaura cal fer reformes parcials

Possibilitat de substitució de les 
arbustives de retall per altres 

plantacions de menys requeriments de 
manteniment arran de la carretera i 

major coloració i varietat

2 260 1.328 293

Segen sense recollir herba cal fer reformes parcials

Possibilitat de substitució de les 
arbustives de retall per altres 

plantacions de menys requeriments de 
manteniment arran de la carretera i 

major coloració i varietat

452 71

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 17 49

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 661

consultar àmbit amb l'ajuntament requereix canvis de gestió Cal establir conveni per a la gestió i ús 
públic 3 763 1.134

Colònia Botey requereix canvis de gestió Cal incorporar a totalitat de l'espai al 
manteniment habitual. 181 54 347

Colònia Botey requereix canvis de gestió Cal incorporar a totalitat de l'espai al 
manteniment habitual. 355 213

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 338

cal fer reformes parcials
Possibilitat d'eliminar jardineres de petit 
format i fer gran escocell plantat amb 

herbàcies i arbustives de flor.
1 4 212

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 304

cal fer reformes parcials
Possibilitat d'eliminar jardineres de petit 
format i fer grans escocells plantats amb 

herbàcies i arbustives de flor.
3 1 340
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codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV221 Parterre Mercadona C. Concepció Ducloux - rotonda el Pla Elements de vialitat 93 Parterre a la vorera, de grava blanca amb quatre peus de xiprer joves. herbàcies entre la grava

EV222 Parterre C. Ter C. Ter Elements de vialitat 83 Franja allargada a la banda interior de la vorera, de prat amb dos peus de plàtan

EV223 Xamfrà C. Fontalba C. Fontalba - C. Planoles Jardins 82 Parterre en zona de xamfrà, ocupat per diverses arbustives de retall, barda arbustiva, i una prunera vermella. Bancs, papereres, fanals, senyals

EV224 Rotonda el Pla C. Concepció Ducloux - Aparcament de 
la Devesa del Pla Elements de vialitat 211 Rotonda de prat amb una mica de relleu. Focus, senyals

EV225 Jardí Devesa del Pla Devesa del Pla Jardins 4.618 Diverses zones al lateral del carrer, de prat amb lleuger pendent, amb agrupacions de til·lers i roures joves.  Zona 
enrajolada amb tram de prat amb arbrat i arbustives disposades a portell. Peus d'arbres joves morts

EV226 Pèrgoles el Pla Devesa del Pla Places arbrades 5.391
Passeig amb accés per escales i rampes. L'espai combina trams de sauló i trams enrajolats, amb peus arbrats aïllats. 
A una banda tres parterres elevats de corten amb cedres vells. Un peu de lledoner de mida gran al centre del 
passeig.

Fanals, bancs, papereres, aparcament 
bicis. Mural a les escales

EV227 Plaça "mercadona" C. Concepció Ducloux - C. Núria Places arbrades 2.981 Espais dur a l'entorn de supermercat. Zona enrajolada amb bancs que combina obra i part de fusta amb una petita 
jardinera amb arbustives. Fanals i papereres

EV228 Petanca de la Devesa del Pla Devesa del Pla Espais verds en equipaments 1.754 Espai un nivell per sota del carrer, amb mur d'obra alt i rampa d'accés. Zona de terra amb petanques. Zona que 
limita amb el parc de la Devesa del Pla. Cartells, escales. Línia elèctrica

EV229 Lateral C. Paperera C. Paperera, al P.I. Rocafiguera Espais de transició amb l’entorn 12.434
Espai de talús entre les naus i el carrer, amb zones de terra, prat, vegetació espontània i un tram de rocalla de pedra 
vertical. Zona entre el revolt del carrer, ocupada per massa forestal, amb diverses runes de murs, canals i altres 
elements.

EV230 Aparcament Rocafiguera N- 260, a la sortida cap a Campdevànol. 
P.I. Rocafiguera. Altres espais lliures 945 Triangle pavimentat i envoltat de tanca metàl·lica, al costat de naus.

EV231 Parterres Ctra. St. Joan Ctra. St. Joan - C. Estamariu Elements de vialitat 70 Parterres de prat amb hibiscos i rosers, en tram de vorera ampla. Botiga antiguitats els usa com a 
expositor.

EV232 Espai de Trial C-26 -Centre de Tecnificació Esportiva 
del Ripollès Espais verds en equipaments 9.615 Espai envoltat de tanca, per a entrenar trial i BTT, amb diversos elements de formigó, fusta, pedra, etc. Tanca 

metàl·lica perimetral. Focus, espai tancat.

EV233 Marge PI Mas d'en Bosc C-151A Ctra. St Joan al PI Mas d'en Bosc Espais de transició amb l’entorn 19.710 Zona entre les naus del polígon i la carretera, ocupada per vegetació espontània, amb prat, arbustives abundants i 
peus arbrats de `pollancres, roures o freixes entre d'altres. Trànsit elevat, al costat carretera

EV234 Triangle La Barricona Final del polígon Altres espais lliures 4.238 Zona de prat i vegetació espontània amb petit talús ocupat per bardisses. Vegetació envaint la vorera

EV235 Ctra. Ribes Ctra. Ribes -  C. Raval de Sant Pere Espais de transició amb l’entorn 2.292 Talús per sobre de la carretera, amb vegetació arbustiva espontània i un tram amb acàcies. Barana de fusta al carrer 
del Raval barana de fusta en mal estat

EV236 Rentadors Sota Ctra. Sant Joan i Casal de Gent 
Gran Espais de transició amb l’entorn 165 Antics rentadors, un canal amb aigua i zona de paviment dur amb safareigs i coberta. Un peu de freixe en camí 

d'accés de terra amb herbàcies ruderals.

EV237 Pl. Sant Eudald C. Vell - C. dels mercaders Places arbrades 1.120 Plaça de paviment dur amb escultura central i un sol peu arbrat de magnòlia. Jardineres a la zona d'accés per dos 
dels carrer, evitant el pas de vehicles.

Escultura t font, jardineres, fanals, 
papereres, bancs de corten i fusta. 
Terrasses de bars

27 / 32



Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV221 Parterre Mercadona

EV222 Parterre C. Ter

EV223 Xamfrà C. Fontalba

EV224 Rotonda el Pla

EV225 Jardí Devesa del Pla

EV226 Pèrgoles el Pla

EV227 Plaça "mercadona"

EV228 Petanca de la Devesa del Pla

EV229 Lateral C. Paperera

EV230 Aparcament Rocafiguera

EV231 Parterres Ctra. St. Joan

EV232 Espai de Trial

EV233 Marge PI Mas d'en Bosc

EV234 Triangle La Barricona

EV235 Ctra. Ribes

EV236 Rentadors

EV237 Pl. Sant Eudald

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 93

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 83

cal fer reformes parcials
Cal elominar arbustives de retall del 

períemtre i potenciar port natural de les 
restants.

82

No apareix al topo ni a la orto. 
S'haurien d'ajustar les altres UG estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 211

obra nova recent estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 38 867 2.182 1.568

obra recent i inacabada estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 10 442 360 4.589

Espai privat, d'ús públic. Consultar 
ajuntament estat i gestió actual correctes Cal establir conveni per a la gestió i ús 

públic 20 2.960

Tancat al públic. Encara en obres. estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1.754

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 7.232 4.953 249

actualment ocupat per aparcament 
vehicles concessionari Nissan requereix canvis de gestió Cal regularitzar la situacio adminstrativa 

de l'espai ocupat. 945

cal fer reformes parcials Cal eliminar massa arbustiva excessiva i 
fer plantacons de port baix. 4 59 11

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 9.615

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 11.525 8.185

manca manteniment requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 4.238

peus arbrats en estat dolent requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 
Cal retirar l'arbrat en mal estat. 6 1.714 466 111

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 99 66

cal fer reformes parcials
Cal reestructurar l'ús de jardineres, 

evitant flor de temporada i jardiners de 
petit format.

1 4 1.120
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codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV238 Pl. Gran C. Prat Places arbrades 747 Plaça enrajolada de dos peces separades pel carrer. Parterres circulars amb bedolls i coberts amb còdols blancs 
grans.

Diverses estructures de corten, bancs, 
focus, fanals, papereres. Xarxa sobre els 
còdols als parterres. Terrasses de bar

EV239 Font Fiva C. Mossèn Cinto Verdaguer - riba del 
riu Jardins 424 Zona d'estada de prat amb peus de til·lers i morera alineats a una banda. Bancs de pedra, font, fanals, barana 

metàl·lica

EV240 Parterre C. Costabona C. Costabona - C. Palmerola Jardins 43 Parterre en zona de xamfrà, amb vorera al costat. Petita zona de prat amb peus arbrats i arbustives. senyals, mirall

EV241 Triangles C. Costabona C. Costabona Jardins 183
Triangle de prat entre dos carrers, amb pendent lleugera i mur de rocalla al carrer de sota per salvar part del 
desnivell, amb un peu arbrat de pi roig. Un altre peça amb mur alt, tanca de fusta a la part del carrer de dalt, un 
peu de freixe i un saü

escales i barana de fusta al costat

EV242 Talús C. Costabona C. Costabona - Av. Camprodon Jardins 273 Parterre elevat sobre mur d'obra, Espai amb rocalla i  ocupat per diverses arbustives i amb abundants peus de pi 
roig. accés difícil

EV243 Jardí Balandrau - Costabona C. Costabona - C. Balandrau Jardins 111 Petita zona d'estada de prat amb bancs diversos i peus arbrats de til·ler i prunera vermella. Hi trobem alguna 
arbustiva al mur posterior. Fanals, bancs, paperera

EV244 Ptge. de les Flors Ptge de les Flors, entre C. Eudald Pradell 
i C. Ramon Jordana Jardins 1.123 Peatge amb pas de paviment dur i parterres de prat a banda i banda, amb peus de tuies i arbustives molt diverses. 

Arbustos de retall i rosers a la banda de la façana dels pisos. Escales, font, pilones, fanals.

EV245 Mitjanes P.I. La Barricona N-260 - P.I. La Barrincona, costat nord Espais de transició amb l’entorn 3.045 Illetes i mitjanes de prat espontani, entre la carretera i les naus. Fanals, senyals

EV246 Rotonda interior La Barricona N-260 - P.I. La Barrincona Elements de vialitat 251 Rotonda de prat amb perímetre d'un metre de paviment dur Focus, senyals

EV247 Franja C. Esteve Bover Fons de nau del C. Esteve Bover i riba 
del Riu Ter Espais de transició amb l’entorn 624 Franja estreta de prat entre el fons de naus i la ribera dreta del Ter. Zona d'accés difícil

EV248 Lateral C. Santiago Rusiñol C. Santiago Rusiñol - riu Ter Espais de transició amb l’entorn 5.689 Franja lateral del carrer en zona de polígon industrial, al costat del marge de la riba dreta del ter. Espai de prat amb 
alguns peus arbrats d'acàcia i pollancres Focus, senyals, contenidors.

EV249 Deixalleria C. Domènec Casamira. P. I. Els Pintors Espais verds en equipaments 6.816 Deixalleria envoltada de tanca metàl·lica,  pavimentat  i zona central enclotada amb entrada a espais soterrats per 
residus diversos. Laterals i entorn de prat amb alguns peus arbrats aïllats. Contenidors, focus, i altres elements.

EV250 Aparcament Malpas Ctra. Sant Joan C-151A, sortida del nucli 
urbà Altres espais lliures 217 Zona petita, aparcament pavimentat per vehicles, amb un parterre amb muret de pedra elevat, sense enjardinar. A 

la part posterior mur de pedra, amb escales centrals, banc i font. Bancs, barana de fusta, font i papereres.

EV251 Placeta Moliners C. dels Fargaires - C. dels Moliners Places arbrades 292 Plaça de paviment dur amb un desmai vell. Bancs i papereres.

EV252 Parterre Can Guetes C-26, aparcament de Can Guetes Elements de vialitat 498 Parterre entre la carretera i l'aparcament de Can Guetes amb mur alt per salvar part del desnivell. Franja de prat 
amb peus de til·ler. Tanca metàl·lica a la banda de la vorera. tanca per evitar accés i caigudes

EV253 Escales C. Celestí Sadurní i Deop C. Celestí Sadurní i Deop - C. Honorat 
Vilamanya Elements de vialitat 38 Escales de pedra, amb parterre amb mur de pedra amb un peu arbrat de freixe. Petits parterres amb flor de 

temporada. marges del camí (escales) de prat

EV254 Placeta Pg. del Cementiri Pg. del Cementiri - Pl. Comtat d'Osona Jardins 333 Zona d'estada al costat d'escala que comunica carrers a diferent alçada. Dues zones principals a dos nivells, un tram 
d paviment dur amb arbrat ens parterres amb prat i un espai de sauló amb herbàcies espontànies.

Escales, baranes, bancs, fanals, 
papereres
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Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV238 Pl. Gran

EV239 Font Fiva

EV240 Parterre C. Costabona

EV241 Triangles C. Costabona

EV242 Talús C. Costabona

EV243 Jardí Balandrau - Costabona

EV244 Ptge. de les Flors

EV245 Mitjanes P.I. La Barricona

EV246 Rotonda interior La Barricona

EV247 Franja C. Esteve Bover

EV248 Lateral C. Santiago Rusiñol

EV249 Deixalleria

EV250 Aparcament Malpas

EV251 Placeta Moliners

EV252 Parterre Can Guetes

EV253 Escales C. Celestí Sadurní i Deop

EV254 Placeta Pg. del Cementiri

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

Tenen problemes amb el manteniment 
dels parterres cal fer reformes parcials

Cal substituir els llits de còdols per 
plantacions entapissants arbustives o 

herbàcies. Cal evitar lús de jardineres de 
petit format

14 72 675

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 10 316 109

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3 41 3

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3 171 12

estat i gestió actual correctes Cal establir conveni per a la gestió i ús 
públic 273

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 2 108 3

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 10 438 143 542

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 3.045

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 251

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 624

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 13 5.575 113

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 8 3.435 48 3.333

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 7 209

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 292

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 4 498

estat i gestió actual correctes Cap actuació prevista. 1 12 27

peus joves estat regular cal fer reformes parcials Cal fer noves plantacions d'arbrat amb 
millora prèvia dels espais de plantació. 6 50 158 24 101
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais verds

codi UG nom UG localització categoria superfície descripció UG condicionants per a la gestió

EV255 CEE Dr. Ramon Suriñac Av. Comte Guifré, al costat del CEIP 
Tomàs Raguer Jardins 133 Dos parterres interiors, de prat amb peus de prunera vermella i diverses arbustives. gronxador de fusta, testos

EV256 Jardí Ambulatori C. Sant Francesc Jardins 503 Parterres que limiten l'entorn de l'aparcament del CAP. Parterres amb muret de pedra perimetral de poca alçada, 
amb prat i peus arbrats de cedres i pins diversos. Aparcament en bateria al costat
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Taula resum de les unitats de gestió (UG) d'espais 

codi UG nom UG

EV255 CEE Dr. Ramon Suriñac

EV256 Jardí Ambulatori

altres observacions diagnosi propostes núm. arbres núm. jardineres gespes prats altres plantacions vegetació 
espontània làmina d'aigua paviment tous paviment durs

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 6 98 35

requereix canvis de gestió Cal incorporar al manteniment habitual. 12 503
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
26/152



EV031_02.JPG EV031_03.JPG EV031_04.JPG EV031_05.JPG

EV031_06.JPG EV031_07.JPG EV031_08.JPG EV032_01.JPG

EV032_02.JPG EV032_03.JPG EV032_04.JPG EV032_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
56/152



EV086_03.JPG EV086_04.JPG EV087_01.JPG EV087_02.JPG

EV087_03.JPG EV087_04.JPG EV088_01.JPG EV088_02.JPG

EV088_03.JPG EV088_04.JPG EV089_01.JPG EV089_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
57/152



EV089_03.JPG EV089_04.JPG EV090_01.JPG EV090_02.JPG

EV090_03.JPG EV090_04.JPG EV091_01.JPG EV091_02.JPG

EV091_03.JPG EV091_04.JPG EV092_01.JPG EV092_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
58/152



EV092_03.JPG EV092_04.JPG EV093_01.JPG EV093_02.JPG

EV093_03.JPG EV093_04.JPG EV093_05.JPG EV093_06.JPG

EV093_07.JPG EV093_08.JPG EV093_09.JPG EV093_10.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
59/152



EV093_11.JPG EV094_01.JPG EV094_02.JPG EV094_03.JPG

EV094_04.JPG EV094_05.JPG EV094_06.JPG EV095_01.JPG

EV095_02.JPG EV095_03.JPG EV095_04.JPG EV095_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
60/152



EV095_06.JPG EV095_07.JPG EV095_08.JPG EV095_09.JPG

EV095_10.JPG EV095_11.JPG EV095_12.JPG EV096_01.JPG

EV096_02.JPG EV096_03.JPG EV096_04.JPG EV097_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
61/152



EV097_02.JPG EV097_03.JPG EV097_04.JPG EV098_01.JPG

EV098_02.JPG EV098_03.JPG EV098_04.JPG EV099_01.JPG

EV099_02.JPG EV099_03.JPG EV099_04.JPG EV099_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
62/152



EV099_06.JPG EV100_01.JPG EV100_02.JPG EV100_03.JPG

EV100_04.JPG EV101_01.JPG EV101_02.JPG EV101_03.JPG

EV101_04.JPG EV101_05.JPG EV101_06.JPG EV101_07.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
63/152



EV101_08.JPG EV101_09.JPG EV101_10.JPG EV101_11.JPG

EV101_12.JPG EV102_01.JPG EV102_02.JPG EV102_03.JPG

EV102_04.JPG EV103_01.JPG EV103_02.JPG EV103_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
64/152



EV103_04.JPG EV103_05.JPG EV103_06.JPG EV103_07.JPG

EV103_08.JPG EV103_09.JPG EV104_01.JPG EV104_02.JPG

EV104_03.JPG EV104_04.JPG EV105_01.JPG EV105_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
65/152



EV105_03.JPG EV105_04.JPG EV105_05.JPG EV105_06.JPG

EV105_07.JPG EV105_08.JPG EV105_09.JPG EV105_10.JPG

EV105_11.JPG EV105_12.JPG EV105_13.JPG EV105_14.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
66/152



EV105_15.JPG EV105_16.JPG EV105_17.JPG EV105_18.JPG

EV105_19.JPG EV105_20.JPG EV105_21.JPG EV105_22.JPG

EV105_23.JPG EV105_24.JPG EV105_25.JPG EV105_26.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
67/152



EV105_27.JPG EV105_28.JPG EV105_29.JPG EV105_30.JPG

EV105_31.JPG EV105_32.JPG EV106_01.JPG EV106_02.JPG

EV106_03.JPG EV106_04.JPG EV106_05.JPG EV106_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
68/152



EV106_07.JPG EV106_08.JPG EV106_09.JPG EV106_10.JPG

EV106_11.JPG EV106_12.JPG EV107_01.JPG EV107_02.JPG

EV107_03.JPG EV107_04.JPG EV107_05.JPG EV107_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
69/152



EV107_07.JPG EV107_08.JPG EV107_09.JPG EV108_01.JPG

EV108_02.JPG EV108_03.JPG EV108_04.JPG EV109_01.JPG

EV109_02.JPG EV109_03.JPG EV109_04.JPG EV109_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
70/152



EV109_06.JPG EV109_07.JPG EV109_08.JPG EV109_09.JPG

EV109_10.JPG EV109_11.JPG EV109_12.JPG EV109_13.JPG

EV109_14.JPG EV109_15.JPG EV109_16.JPG EV110_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
71/152



EV110_02.JPG EV110_03.JPG EV110_04.JPG EV111_01.JPG

EV111_02.JPG EV111_03.JPG EV111_04.JPG EV112_01.JPG

EV112_02.JPG EV112_03.JPG EV112_04.JPG EV113_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
72/152



EV113_02.JPG EV113_03.JPG EV113_04.JPG EV114_01.JPG

EV114_02.JPG EV114_03.JPG EV114_04.JPG EV115_01.JPG

EV115_02.JPG EV115_03.JPG EV115_04.JPG EV116_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
73/152



EV116_02.JPG EV116_03.JPG EV116_04.JPG EV117_01.JPG

EV117_02.JPG EV117_03.JPG EV117_04.JPG EV118_01.JPG

EV118_02.JPG EV118_03.JPG EV118_04.JPG EV119_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
74/152



EV119_02.JPG EV119_03.JPG EV119_04.JPG EV120_01.JPG

EV120_02.JPG EV120_03.JPG EV120_04.JPG EV120_05.JPG

EV120_06.JPG EV120_07.JPG EV120_08.JPG EV121_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
75/152



EV121_02.JPG EV121_03.JPG EV121_04.JPG EV121_05.JPG

EV121_06.JPG EV121_07.JPG EV121_08.JPG EV122_01.JPG

EV122_02.JPG EV122_03.JPG EV122_04.JPG EV123_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
76/152



EV123_02.JPG EV123_03.JPG EV123_04.JPG EV124_01.JPG

EV124_02.JPG EV124_03.JPG EV124_04.JPG EV125_01.JPG

EV125_02.JPG EV125_03.JPG EV125_04.JPG EV126_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
77/152



EV126_02.JPG EV126_03.JPG EV126_04.JPG EV127_01.JPG

EV127_02.JPG EV127_03.JPG EV127_04.JPG EV127_05.JPG

EV127_06.JPG EV127_07.JPG EV127_08.JPG EV128_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
78/152



EV128_02.JPG EV128_03.JPG EV128_04.JPG EV129_01.JPG

EV129_02.JPG EV129_03.JPG EV129_04.JPG EV129_05.JPG

EV129_06.JPG EV129_07.JPG EV129_08.JPG EV130_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
79/152



EV130_02.JPG EV130_03.JPG EV130_04.JPG EV131_01.JPG

EV131_02.JPG EV131_03.JPG EV131_04.JPG EV132_01.JPG

EV132_02.JPG EV132_03.JPG EV132_04.JPG EV132_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
80/152



EV132_06.JPG EV132_07.JPG EV132_08.JPG EV133_01.JPG

EV133_02.JPG EV133_03.JPG EV133_04.JPG EV134_01.JPG

EV134_02.JPG EV134_03.JPG EV134_04.JPG EV134_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
81/152



EV134_06.JPG EV134_07.JPG EV134_08.JPG EV134_09.JPG

EV134_10.JPG EV135_01.JPG EV135_02.JPG EV135_03.JPG

EV135_04.JPG EV136_01.JPG EV136_02.JPG EV136_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
82/152



EV136_04.JPG EV137_01.JPG EV137_02.JPG EV137_03.JPG

EV137_04.JPG EV137_05.JPG EV137_06.JPG EV137_07.JPG

EV138_01.JPG EV138_02.JPG EV138_03.JPG EV138_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
83/152



EV139_01.JPG EV139_02.JPG EV139_03.JPG EV139_04.JPG

EV140_01.JPG EV140_02.JPG EV140_03.JPG EV140_04.JPG

EV140_05.JPG EV140_06.JPG EV140_07.JPG EV140_08.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
84/152



EV141_01.JPG EV141_02.JPG EV141_03.JPG EV141_04.JPG

EV142_01.JPG EV142_02.JPG EV142_03.JPG EV142_04.JPG

EV143_01.JPG EV143_02.JPG EV143_03.JPG EV143_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
85/152



EV144_01.JPG EV144_02.JPG EV144_03.JPG EV144_04.JPG

EV144_05.JPG EV144_06.JPG EV144_07.JPG EV144_08.JPG

EV144_09.JPG EV144_10.JPG EV144_11.JPG EV144_12.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
86/152



EV144_13.JPG EV144_14.JPG EV144_15.JPG EV144_16.JPG

EV145_01.JPG EV145_02.JPG EV145_03.JPG EV145_04.JPG

EV146_01.JPG EV146_02.JPG EV146_03.JPG EV146_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
87/152



EV146_05.JPG EV146_06.JPG EV146_07.JPG EV146_08.JPG

EV146_09.JPG EV146_10.JPG EV146_11.JPG EV146_12.JPG

EV147_01.JPG EV147_02.JPG EV147_03.JPG EV147_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
88/152



EV147_05.JPG EV147_06.JPG EV147_07.JPG EV147_08.JPG

EV148_01.JPG EV148_02.JPG EV148_03.JPG EV148_04.JPG

EV149_01.JPG EV149_02.JPG EV149_03.JPG EV149_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
89/152



EV149_05.JPG EV149_06.JPG EV149_07.JPG EV149_08.JPG

EV149_09.JPG EV149_10.JPG EV149_11.JPG EV149_12.JPG

EV149_13.JPG EV149_14.JPG EV149_15.JPG EV149_16.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
90/152



EV149_17.JPG EV149_18.JPG EV149_19.JPG EV149_20.JPG

EV150_01.JPG EV150_02.JPG EV150_03.JPG EV150_04.JPG

EV150_05.JPG EV150_06.JPG EV150_07.JPG EV150_08.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
91/152



EV151_01.JPG EV151_02.JPG EV151_03.JPG EV151_04.JPG

EV151_05.JPG EV151_06.JPG EV151_07.JPG EV151_08.JPG

EV152_01.JPG EV152_02.JPG EV152_03.JPG EV152_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
92/152



EV153_01.JPG EV153_02.JPG EV153_03.JPG EV153_04.JPG

EV154_01.JPG EV154_02.JPG EV154_03.JPG EV154_04.JPG

EV154_05.JPG EV154_06.JPG EV154_07.JPG EV154_08.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
93/152



EV155_01.JPG EV155_02.JPG EV155_03.JPG EV155_04.JPG

EV156_01.JPG EV156_02.JPG EV156_03.JPG EV156_04.JPG

EV157_01.JPG EV157_02.JPG EV157_03.JPG EV157_04.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
94/152



EV157_05.JPG EV157_06.JPG EV157_07.JPG EV157_08.JPG

EV157_09.JPG EV157_10.JPG EV157_11.JPG EV157_12.JPG

EV157_13.JPG EV158_01.JPG EV158_02.JPG EV158_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
95/152



EV158_04.JPG EV159_01.JPG EV159_02.JPG EV159_03.JPG

EV159_04.JPG EV159_05.JPG EV159_06.JPG EV159_07.JPG

EV159_08.JPG EV160_01.JPG EV160_02.JPG EV160_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
96/152



EV160_04.JPG EV161_01.JPG EV161_02.JPG EV161_03.JPG

EV161_04.JPG EV162_01.JPG EV162_02.JPG EV162_03.JPG

EV162_04.JPG EV162_05.JPG EV162_06.JPG EV162_07.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
97/152



EV162_08.JPG EV163_01.JPG EV163_02.JPG EV163_03.JPG

EV163_04.JPG EV163_05.JPG EV163_06.JPG EV163_07.JPG

EV163_08.JPG EV163_09.JPG EV163_10.JPG EV163_11.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
98/152



EV163_12.JPG EV163_13.JPG EV163_14.JPG EV163_15.JPG

EV163_16.JPG EV164_01.JPG EV164_02.JPG EV164_03.JPG

EV164_04.JPG EV164_05.JPG EV164_06.JPG EV164_07.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
99/152



EV164_08.JPG EV165_01.JPG EV165_02.JPG EV165_03.JPG

EV165_04.JPG EV165_05.JPG EV165_06.JPG EV165_07.JPG

EV165_08.JPG EV166_01.JPG EV166_02.JPG EV166_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
100/152



EV166_04.JPG EV166_05.JPG EV166_06.JPG EV166_07.JPG

EV166_08.JPG EV167_01.JPG EV167_02.JPG EV167_03.JPG

EV167_04.JPG EV168_01.JPG EV168_02.JPG EV168_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
101/152



EV168_04.JPG EV169_01.JPG EV169_02.JPG EV169_03.JPG

EV169_04.JPG EV170_01.JPG EV170_02.JPG EV170_03.JPG

EV170_04.JPG EV170_05.JPG EV170_06.JPG EV170_07.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
102/152



EV170_08.JPG EV171_01.JPG EV171_02.JPG EV171_03.JPG

EV171_04.JPG EV172_01.JPG EV172_02.JPG EV172_03.JPG

EV172_04.JPG EV173_01.JPG EV173_02.JPG EV173_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
103/152



EV173_04.JPG EV173_05.JPG EV173_06.JPG EV173_07.JPG

EV173_08.JPG EV174_01.JPG EV174_02.JPG EV174_03.JPG

EV174_04.JPG EV175_01.JPG EV175_02.JPG EV175_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
104/152



EV175_04.JPG EV175_05.JPG EV175_06.JPG EV175_07.JPG

EV175_08.JPG EV176_01.JPG EV176_02.JPG EV176_03.JPG

EV176_04.JPG EV177_01.JPG EV177_02.JPG EV177_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
105/152



EV177_04.JPG EV178_01.JPG EV178_02.JPG EV178_03.JPG

EV178_04.JPG EV179_01.JPG EV179_02.JPG EV179_03.JPG

EV179_04.JPG EV179_05.JPG EV179_06.JPG EV179_07.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
106/152



EV179_08.JPG EV179_09.JPG EV179_10.JPG EV179_11.JPG

EV179_12.JPG EV179_13.JPG EV179_14.JPG EV179_15.JPG

EV179_16.JPG EV180_01.JPG EV180_02.JPG EV180_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
107/152



EV180_04.JPG EV180_05.JPG EV180_06.JPG EV180_07.JPG

EV180_08.JPG EV181_01.JPG EV181_02.JPG EV181_03.JPG

EV181_04.JPG EV182_01.JPG EV182_02.JPG EV182_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
108/152



EV182_04.JPG EV182_05.JPG EV182_06.JPG EV182_07.JPG

EV182_08.JPG EV183_01.JPG EV183_02.JPG EV183_03.JPG

EV183_04.JPG EV183_05.JPG EV183_06.JPG EV183_07.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
109/152



EV183_08.JPG EV183_09.JPG EV183_10.JPG EV183_11.JPG

EV183_12.JPG EV183_13.JPG EV183_14.JPG EV183_15.JPG

EV183_16.JPG EV184_01.JPG EV184_02.JPG EV184_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
110/152



EV184_04.JPG EV185_01.JPG EV185_02.JPG EV185_03.JPG

EV185_04.JPG EV185_05.JPG EV185_06.JPG EV185_07.JPG

EV185_08.JPG EV185_09.JPG EV185_10.JPG EV185_11.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
111/152



EV185_12.JPG EV185_13.JPG EV185_14.JPG EV185_15.JPG

EV185_16.JPG EV185_17.JPG EV185_18.JPG EV185_19.JPG

EV185_20.JPG EV185_21.JPG EV185_22.JPG EV185_23.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
112/152



EV185_24.JPG EV185_25.JPG EV185_26.JPG EV185_27.JPG

EV185_28.JPG EV185_29.JPG EV185_30.JPG EV185_31.JPG

EV185_32.JPG EV186_01.JPG EV186_02.JPG EV186_03.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
113/152



EV186_04.JPG EV186_05.JPG EV186_06.JPG EV187_01.JPG

EV187_02.JPG EV187_03.JPG EV187_04.JPG EV187_05.JPG

EV187_06.JPG EV187_07.JPG EV188_01.JPG EV188_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
114/152



EV188_03.JPG EV188_04.JPG EV188_05.JPG EV188_06.JPG

EV188_07.JPG EV188_08.JPG EV189_01.JPG EV189_02.JPG

EV189_03.JPG EV189_04.JPG EV190_01.JPG EV190_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
115/152



EV190_03.JPG EV190_04.JPG EV191_01.JPG EV191_02.JPG

EV191_03.JPG EV191_04.JPG EV192_01.JPG EV192_02.JPG

EV192_03.JPG EV192_04.JPG EV192_05.JPG EV192_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
116/152



EV192_07.JPG EV192_08.JPG EV192_09.JPG EV192_10.JPG

EV192_11.JPG EV192_12.JPG EV192_13.JPG EV192_14.JPG

EV192_15.JPG EV192_16.JPG EV193_01.JPG EV193_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
117/152



EV193_03.JPG EV193_04.JPG EV193_05.JPG EV193_06.JPG

EV193_07.JPG EV193_08.JPG EV194_01.JPG EV194_02.JPG

EV194_03.JPG EV194_04.JPG EV194_05.JPG EV194_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
118/152



EV194_07.JPG EV194_08.JPG EV195_01.JPG EV195_02.JPG

EV195_03.JPG EV195_04.JPG EV196_01.JPG EV196_02.JPG

EV196_03.JPG EV196_04.JPG EV196_05.JPG EV196_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV196_07.JPG EV196_08.JPG EV197_01.JPG EV197_02.JPG

EV197_03.JPG EV197_04.JPG EV198_01.JPG EV198_02.JPG

EV198_03.JPG EV198_04.JPG EV198_05.JPG EV198_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
120/152



EV198_07.JPG EV198_08.JPG EV198_09.JPG EV198_10.JPG

EV198_11.JPG EV198_12.JPG EV199_01.JPG EV199_02.JPG

EV199_03.JPG EV199_04.JPG EV199_05.JPG EV199_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
121/152



EV199_07.JPG EV199_08.JPG EV199_09.JPG EV200_01.JPG

EV200_02.JPG EV200_03.JPG EV200_04.JPG EV200_05.JPG

EV200_06.JPG EV200_07.JPG EV200_08.JPG EV201_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
122/152



EV201_02.JPG EV201_03.JPG EV201_04.JPG EV201_05.JPG

EV201_06.JPG EV201_07.JPG EV201_08.JPG EV202_01.JPG

EV202_02.JPG EV202_03.JPG EV202_04.JPG EV202_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
123/152



EV202_06.JPG EV202_07.JPG EV202_08.JPG EV203_01.JPG

EV203_02.JPG EV203_03.JPG EV203_04.JPG EV203_05.JPG

EV203_06.JPG EV203_07.JPG EV203_08.JPG EV204_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV204_02.JPG EV204_03.JPG EV204_04.JPG EV205_01.JPG

EV205_02.JPG EV205_03.JPG EV205_04.JPG EV205_05.JPG

EV205_06.JPG EV205_07.JPG EV205_08.JPG EV206_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
125/152



EV206_02.JPG EV206_03.JPG EV206_04.JPG EV206_05.JPG

EV206_06.JPG EV206_07.JPG EV206_08.JPG EV207_01.JPG

EV207_02.JPG EV207_03.JPG EV207_04.JPG EV208_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV208_02.JPG EV208_03.JPG EV208_04.JPG EV209_01.JPG

EV209_02.JPG EV209_03.JPG EV209_04.JPG EV209_05.JPG

EV209_06.JPG EV209_07.JPG EV209_08.JPG EV209_09.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
127/152



EV209_10.JPG EV210_01.JPG EV210_02.JPG EV210_03.JPG

EV210_04.JPG EV210_05.JPG EV210_06.JPG EV210_07.JPG

EV210_08.JPG EV210_09.JPG EV210_10.JPG EV210_11.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV210_12.JPG EV210_13.JPG EV210_14.JPG EV210_15.JPG

EV210_16.JPG EV210_17.JPG EV210_18.JPG EV211_01.JPG

EV211_02.JPG EV211_03.JPG EV211_04.JPG EV211_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV211_06.JPG EV211_07.JPG EV211_08.JPG EV212_01.JPG

EV212_02.JPG EV212_03.JPG EV212_04.JPG EV213_01.JPG

EV213_02.JPG EV213_03.JPG EV213_04.JPG EV214_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
130/152



EV214_02.JPG EV214_03.JPG EV214_04.JPG EV214_05.JPG

EV214_06.JPG EV214_07.JPG EV214_08.JPG EV215_01.JPG

EV215_02.JPG EV215_03.JPG EV215_04.JPG EV215_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
131/152



EV215_06.JPG EV215_07.JPG EV215_08.JPG EV216_01.JPG

EV216_02.JPG EV216_03.JPG EV216_04.JPG EV216_05.JPG

EV216_06.JPG EV216_07.JPG EV216_08.JPG EV217_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV217_02.JPG EV217_03.JPG EV217_04.JPG EV218_01.JPG

EV218_02.JPG EV218_03.JPG EV218_04.JPG EV219_01.JPG

EV219_02.JPG EV219_03.JPG EV219_04.JPG EV220_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
133/152



EV220_02.JPG EV220_03.JPG EV221_01.JPG EV221_02.JPG

EV221_03.JPG EV221_04.JPG EV222_01.JPG EV222_02.JPG

EV222_03.JPG EV222_04.JPG EV223_01.JPG EV223_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
134/152



EV223_03.JPG EV223_04.JPG EV224_01.JPG EV224_02.JPG

EV224_03.JPG EV224_04.JPG EV225_01.JPG EV225_02.JPG

EV225_03.JPG EV225_04.JPG EV225_05.JPG EV225_06.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV225_07.JPG EV225_08.JPG EV225_09.JPG EV225_10.JPG

EV225_11.JPG EV225_12.JPG EV225_13.JPG EV225_14.JPG

EV225_15.JPG EV225_16.JPG EV225_17.JPG EV225_18.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV225_19.JPG EV225_20.JPG EV226_01.JPG EV226_02.JPG

EV226_03.JPG EV226_04.JPG EV226_05.JPG EV226_06.JPG

EV226_07.JPG EV226_08.JPG EV226_09.JPG EV226_10.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV226_11.JPG EV226_12.JPG EV227_01.JPG EV227_02.JPG

EV227_03.JPG EV227_04.JPG EV227_05.JPG EV227_06.JPG

EV227_07.JPG EV227_08.JPG EV228_01.JPG EV228_02.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV228_03.JPG EV228_04.JPG EV229_01.JPG EV229_02.JPG

EV229_03.JPG EV229_04.JPG EV229_05.JPG EV229_06.JPG

EV229_07.JPG EV229_08.JPG EV229_09.JPG EV229_10.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV229_11.JPG EV230_01.JPG EV230_02.JPG EV231_01.JPG

EV231_02.JPG EV231_03.JPG EV231_04.JPG EV232_01.JPG

EV232_02.JPG EV232_03.JPG EV232_04.JPG EV233_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV233_02.JPG EV233_03.JPG EV233_04.JPG EV233_05.JPG

EV233_06.JPG EV233_07.JPG EV233_08.JPG EV234_01.JPG

EV234_02.JPG EV234_03.JPG EV234_04.JPG EV235_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV235_02.JPG EV235_03.JPG EV235_04.JPG EV235_05.JPG

EV235_06.JPG EV235_07.JPG EV235_08.JPG EV235_09.JPG

EV235_10.JPG EV235_11.JPG EV235_12.JPG EV236_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV236_02.JPG EV236_03.JPG EV236_04.JPG EV237_01.JPG

EV237_02.JPG EV237_03.JPG EV237_04.JPG EV238_01.JPG

EV238_02.JPG EV238_03.JPG EV238_04.JPG EV238_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV238_06.JPG EV238_07.JPG EV238_08.JPG EV239_01.JPG

EV239_02.JPG EV239_03.JPG EV239_04.JPG EV240_01.JPG

EV240_02.JPG EV240_03.JPG EV240_04.JPG EV241_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV241_02.JPG EV241_03.JPG EV241_04.JPG EV242_01.JPG

EV242_02.JPG EV242_03.JPG EV242_04.JPG EV243_01.JPG

EV243_02.JPG EV243_03.JPG EV243_04.JPG EV244_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV244_02.JPG EV244_03.JPG EV244_04.JPG EV244_05.JPG

EV244_06.JPG EV244_07.JPG EV244_08.JPG EV245_01.JPG

EV245_02.JPG EV245_03.JPG EV245_04.JPG EV245_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV245_06.JPG EV245_07.JPG EV245_08.JPG EV246_01.JPG

EV246_02.JPG EV246_03.JPG EV246_04.JPG EV247_01.JPG

EV247_02.JPG EV247_03.JPG EV247_04.JPG EV248_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV248_02.JPG EV248_03.JPG EV248_04.JPG EV249_01.JPG

EV249_02.JPG EV249_03.JPG EV249_04.JPG EV250_01.JPG

EV250_02.JPG EV250_03.JPG EV250_04.JPG EV251_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV251_02.JPG EV251_03.JPG EV251_04.JPG EV252_01.JPG

EV252_02.JPG EV252_03.JPG EV252_04.JPG EV253_01.JPG

EV253_02.JPG EV253_03.JPG EV253_04.JPG EV254_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV254_02.JPG EV254_03.JPG EV254_04.JPG EV254_05.JPG

EV254_06.JPG EV254_07.JPG EV254_08.JPG EV255_01.JPG

EV255_02.JPG EV255_03.JPG EV255_04.JPG EV256_01.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV256_02.JPG EV256_03.JPG EV256_04.JPG EV256_05.JPG

EV256_06.JPG EV256_07.JPG EV256_08.JPG EV258_01.JPG

EV258_02.JPG EV258_03.JPG EV258_04.JPG EV258_05.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
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EV258_06.JPG EV258_07.JPG EV258_08.JPG

Pla director del verd urbà de Ripoll

Recull fotogràfic de les UG d'espais verds
152/152




