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Què volem fer: Una nova tirolina
On ho volem realitzar: al Sector Quatre Finques de
Pineda de Bages
Servei al municipi
Pressupost del projecte
Documents annexats

1. Una nova tirolina a Sant
Fruitós de Bages
• La tirolina és un element de joc i esbarjo

per la canalla que incita a l’aventura i genera
sensacions positives, com la pèrdua de la por.

• Sant Fruitós de Bages és un municipi molt

extens, amb diferents punts de població. Al
nucli principal ja hi ha una tirolina, que sempre
està ocupada per llargues cues de canalla que la
volen utilitzar.

• Proposem instal·lar una nova tirolina al

nucli de Pineda de Bages, en una zona
d’esbarjo, àmplia, assolellada i actualment poc
utilitzada.

2. L’emplaçament
• A l’espai d’equipaments del Sector Quatre
Finques de Pineda de Bages

• L’espai és molt ampli, diàfan, assolellat i apte
per la instal·lació d’aquest tipus d’element de joc
infantil, al costat de la zona de porteries de futbol
ja existent.

3. El servei que prestarà
• Aquest equipament redistribuirà les àrees de
joc i esbarjo de la canalla de forma més
equitativa, ja que actualment només hi ha una
tirolina a tot el municipi, malgrat hi hagi cinc
nuclis de població diferents.

• Pineda de Bages és el nucli més allunyat de
l’emplaçament de la tirolina actual, per això és
el més indicat per posar-ne una altra.

• Nens i nenes residents a Pineda de Bages

podran gaudir d’aquest equipament, però
també tota la canalla que es desplaci fins
aquest punt tant bonic del nostre municipi. És
una forma de donar a conèixer aquest espai a
la resta de ciutadania de Sant Fruitós que
encara no el coneix.

4. Pressupsot
• El pressupost pot variar en funció del tipus

d’estructura que es triï però oscil·la entre els
4.500 i 6.000 € més la instal·lació, que pot anar
a càrrec de la brigada municipal.

• S’adjunten pressupostos de diferents
models

PRESSUPOST 1
https://www.jocsalairelliure.cat/tirolina-us-public
TOPLUDI SL / CIF: B64606619 Pol. Ind. Montguit Carrer Tona nº14 08480 L'Ametlla
del Vallès (Barcelona)
La tirolina d'ús comercial o públic és ideal pels ajuntaments, comunitats de propietaris,
càmpings, escoles i hotels. És una tirolina molt completa, ve amb tota la seva
estructura, la pressió i la força la subjecta la mateixa tirolina amb uns pòsters forts de
metall, ancorats a terra amb un quadrat de formigó. La tirolina d'ús públic té unes
escales que porta a una base on es podran llançar els nens, gaudint i volant lliscaran
pel cable d'aquesta tirolina d'ús públic.
Descripció / materials:
L'estructura de la tirolina està fabricada de la millor qualitat per garantir la seguretat
dels nens. Els pals i molts components estan fets de metall galvanitzat. Els cargols de
la tirolina estan protegits amb taps de polipropilè i els components de la tirolina és de
polietilè d'alta densitat amb protecció UV. La tirolina està dissenyada per a l'exterior,
aguanta perfectament les inclemències del temps, els raigs del sol, la calor ... És una
tirolina perfecta per complementar en un parc infantil.
La tirolina sempre ha tingut èxit en qualsevol parc públic, és un joc que agrada molt als
nens. Com tot producte d'ús públic, la tirolina està homologada per a ús comercial o
públic.
Mides de la tirolina d'ús públic:
Estructura, tirolina: 270 cm (ample), 2523 cm (llarg), 421 cm (alt).
Àrea de seguretat: 2723 cm (llarg) i 470 cm (ample). total 127,88m2
Alçada lliure de caiguda: 1 metre.
Llarg del cable de la tirolina: aproximadament 2.239,99 cm.
Pressupost: 4.955,00€ + IVA = 5.995,55 €

PRESSUPOST 2
Tirolina instal·lada a Avià
https://www.avia.cat/actualitat/noticies/avia-estrena-una-tirolina-infantil-al-parc-de-latorreta.html
Cost del material: 4500 euros.
La tirolina està feta amb pals de fusta de pi nòrdic tractada i un cable d’acer trenat de
20 metres de longitud. Disposa d’un seient circular de goma. La instal·lació ha anat a
càrrec dels operaris de les brigades municipals d’Avià.

ALTRES EMPRESES PROVEÏDORES
https://www.lurkoi.com/funicular-con-plataforma-r-p-2-50-1173-o-4/
FUNICULAR CON PLATAFORMA -K ref FHS.901430000R de LURKOI
www.lurkoi.com - 945102616 - info@lurkoi.com, compuesto por dos arcos de distinta
altura, formados por dos postes cruzados sujetando una barra, el más alto con
plataforma y rampa de acceso, unidos por una tirolina, fabricado en madera tratada.
Dimensiones área de seguridad: 5,88 * 34,25 m Altura de caída: 1,00 m. Edad de uso:
6 - 14 años. Elemento certificado conforme a EN1176.

ALTURA CRÍTICA DE CAÍDA (M)
1,00
MATERIAL
Robinia - Acacia
EDAD DE USO - RECOMENDADO ( AÑOS)
6-14
AREA DE SEGURIDAD (M)
5,88 X 34,25
DESTINO RECOMENDADO
PUBLICO

