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El pare del Putget guanyara
1,2 heetarees de zona verda
El creixement es realitzara als terrenys adjacents al
carrer Manacor > La inversió supera els 1,5 milions
€
Foto:c. G.
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Vistade la part alta del pare del Putget.

Cristian Gómez
El Putget
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treballs es perllonguin aproximadament uns nou mesos.

El parc del Turó del Putget aug- ZONES DIFERENCIADES
mentara en un 30% la seva su- La complkada orografia del teperficie, i passara de les 4 hecta- rreny, que presenta forts desnirees que ocupa actualment fins a vellsen alguns punts, ha fet planles 5,2 que preve.u el projecte tejar l'actuació en dues zones
d'ampliació d'aquest pulmó verd ben delimitades; una amb caracdel Districte, que es va fer públic ter més forestal i una altra més
fa poques setmanes. El creixe- urbana.
A la primera, situada a la part
ment es ~realitzarapels terrenys
adjacents que hi ha al carrer Ma- superior, s'eliminara la resta d'enacor, a l'altura de Monegal, una dificacions encara existents i es
zona amb una orografia fon;a fara una poda general de les maaccidentada on actualment hi ha les herbes. A més a més, es planrestes d'alguna edificació en ru- taran 103 nous arbres, 536 arnes i un aparcament provisional. busts, més de 12.000 plantes i
Les obres, que tenen un pres- 166 metres quadrats de gespa.
supost inicial de 1.521.978euros, Per salvar elsdesnivellsen aquesvan comenc;ara principis dejuny ta area, es construiran rampes
i l'Ajuntament preveu que els per a peatons i diferents murs de
-
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contenció que s'integraran al pai- j
satge del parco
La segona part d'aquesta ampliació tindra un caracter més
urba i concentrara algunes de les.
noves infraestructures del parc
coro una area de jocs infantils,
una de picnic amb taules i bancs
que ocupara més de 300 metres
quadrats, i una zona destinada
per l'esbarjo deIs gossos i altres
mascotes.
L'actuacióal parc del Putget es
completara amb dos nous accessos, un a la banda sud, que connectara la part superior amb el carrer Manacori un altre que comunicara la zona ampliada amb la
resta del parco Per últim, el projecte també inclouuna millora en
el sitema d'il.luminació i la construcció d'un nou sitema de reg.
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