
Títol de la proposta 
Implementació d’un parc de cal·listènia o Street Workout 
 
Descripció breu de la proposta 
La cal·listènia és un sistema d’entrenament que es duu a terme amb moviments que 
involucren diferents músculs al mateix temps, a partir d’exercici amb el propi pes 
corporal. 
 
Import 
5.808,00€ 
 
Justificació de l’interès públic i general de la pr oposta 
Millora d’estat físic i l’estat anímic, a mesura que són assolides les pròpies fites. 
Proporciona una afició saludable. 
Facilita les relacions socials entre els qui el practiquen. 
Ofereix un punt de trobada  a l’aire lliure, uns objectius compartits i una pràctica en 
comunitat. 
Permet una relació transversal entre persones de diferents edats. 
Millora en l’estètica personal. 
Un parc de cal·listènia donaria la possibilitat a totes les persones a poder competir i 
organitzar events esportius en els que Breda podria participar i donar-se a conèixer. 



 

 

 



 



CALISTENIA 33  
Els parcs Cal·listènia Street Workout són uns jocs d'exterior fixos per fer exercicis 
físics utilitzant el propi pes corporal. Aquesta disciplina d'entrenaments ajuda a 
desenvolupar la força i enfortir els músculs. 
 
El parc Cal·listènia 33 es composa de: 

- Flexions (NT54): Afavoreix la musculatura dels braços, pit i esquena. 
Millora la flexibilitat i agilitat a les espatlles, mans i colzes. 

- Barra Alta (NT73): Barra d'estiraments, afavoreix la musculatura del braç, pit 
i esquena. Millora la flexibilitat i agilitat de les espatlles, mans i colzes. 

- Espatllera (NT71V): Enforteix la musculatura de les extremitats superiors. 
Afavoreix la musculatura del braç, espatlla, pit i esquena. Millora flexibilitat i 
l'agilitat del cos. 

- Escala (NT71H): L'aparell de fitness Imbat (escala) enforteix la musculatura 
de l'extremitat superior. Afavoreix la musculatura del braç, pit i esquena. 
Millora flexibilitat i l'agilitat del cos. 

- Paral·leles (NT73P): L'aparell de cal·listènia d'exterior, barres paral·leles 
d'equilibri, afavoreix la musculatura de braç, pit i esquena. Millora la 
flexibilitat i agilitat de les espatlles, mans i colzes. 

- Banc (NT45): Exercita els abdominales. Millora la flexibilitat abdominal. 
Exercita i enforteix els músculs abdominals i de l'esquena. 

 
Els equips esportius d'exterior de cal·listènia compleixen amb la normativa 
EN16630 d'Equips d'Entrenament físic instal·lats a l'aire lliure i es poden 
instal·lar de manera individual o combinada. 
 
Forma d'ús:  

 
Dempeus, agafar les barres amb les mans i intentar avançar en l'aire. Realitzar 
estiraments i aixecar els peus de terra. Realitzar flexions o abdominals. 
Enforteix la musculatura de braços, pit i esquena. Millora la flexibilitat, la potència i 
l'agilitat del cos. 

 
Mides: 840 cm llarg x 660 cm ample x 215 cm alt 
Mides àrea de seguretat: 700 cm x 670 cm Alçada 
caiguda lliure: 2,2 m 

 

 



 
CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE

Els parcs de cal·listènia o Street Workout
molt populars entre els joves. Amb els aparells cal·listènia Workout es poden 
realitzar exercicis a partir d'elements estàtics que ajuden a enfortir els músculs i a 
desenvolupar la força. 

 

Materials i processos:  
 
Pals de tubs rodons d'acer galvanitzat de 114 mm de diàmetre amb 
base d'ancoratge. La resta de tubs, també rodons, en diferents 
diàmetres 32/38/48/60 mm. Les fixacions es realitzen amb 
abraçadora, cargols avellanada i femelles cegues o autoblocants 
d'acer inoxidable, amb taps de niló pels cargols.
Les soldadures compleixen amb la normativa vigent. Per al pintat, s'aplica un 
tractament previ de fosfatat, amb posterior recobriment en pols electrostàtic 
anticorrosió basada en resina de polièster. Finalment assecat a
temperatures. 
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