
 

  

Títol de la proposta 
Un parc innovador (la mitja rotonda) 
 
Descripció breu de la proposta 
Volem fer una remodelació i construir un nou parc ecològicament sostenible i 
d’educació viva. Un parc fabricat artesanalment amb fusta de robínia (acàcia) amb 
un espai de psicomotricitat, torreta amb tobogan, un gronxador niu i un bosquet 
d’arbres. 
 
Import 
14.749,90€ 
 
Justificació de l’interès públic i general de la pr oposta 
Que Breda tingui un parc innovador, diferent, ecològicament sostenible i d’educació 
viva, amb elements i materials naturals com la fusta d’acàcia. 
 



 

 

UN PARC INNOVADOR 
 
Un grup de veïns i amics, 
Breda, i compartim moltes estones plegats de la nostra vida amb els nostres fills, 
hem creat un projecte pel nostre Parc.
 
Volem proposar fer una remodelació i construir un nou parc 
respe ctuós, sostenible i d'educació viva.
 
1. Ecològicament respectuós: 

s'utilitza és de fusta de Robínia
manera que s’aconsegueix un 

 
2. Sostenible: La Robíni

requereix cap tipus de tractament químic per mantenir
 
3. D’educació viva: respecta el jo

despertar la seva pròpia imaginació i
 
Proposem diversitat de joc:
• un espai de psicomotricitat amb troncs, cordes, ponts per crear circuits i despertar 

la imaginació dels més petits i dels més grans.
• una torreta amb tobogan i escales per a que puguin tant els petits com els
• un gronxador niu on s’hi poden pujar més d’un nen a la vegada i crear jocs i 

històries plegats. 

 

ns i amics, que vivim als voltants del parc de la mitja rotonda de 
Breda, i compartim moltes estones plegats de la nostra vida amb els nostres fills, 
hem creat un projecte pel nostre Parc. 

Volem proposar fer una remodelació i construir un nou parc 
ctuós, sostenible i d'educació viva.  

Ecològicament respectuós: Un parc fabricat artesanalment. El material qu
s'utilitza és de fusta de Robínia (acàcia) sense retocar la seva forma original de 

s’aconsegueix un Parc Únic.  

Robínia és una fusta molt apreciada per la seva resistència 
requereix cap tipus de tractament químic per mantenir-la en bon

respecta el joc espontani dels nens donant l’
despertar la seva pròpia imaginació i descoberta. 

Proposem diversitat de joc:  
un espai de psicomotricitat amb troncs, cordes, ponts per crear circuits i despertar 

imaginació dels més petits i dels més grans. 
bogan i escales per a que puguin tant els petits com els

niu on s’hi poden pujar més d’un nen a la vegada i crear jocs i 

que vivim als voltants del parc de la mitja rotonda de 
Breda, i compartim moltes estones plegats de la nostra vida amb els nostres fills, 

Volem proposar fer una remodelació i construir un nou parc ecològicament 

Un parc fabricat artesanalment. El material que 
(acàcia) sense retocar la seva forma original de 

és una fusta molt apreciada per la seva resistència i no 
la en bon estat. 

c espontani dels nens donant l’oportunitat a 

un espai de psicomotricitat amb troncs, cordes, ponts per crear circuits i despertar 

bogan i escales per a que puguin tant els petits com els grans. 
niu on s’hi poden pujar més d’un nen a la vegada i crear jocs i 

 



 

  

 
 



 

  



 

  

 
 



 

  

 
 
 

 



 

  

 

 

 


