AJUNTAMENT DE COSTITX
ILLES BALEARS

MEMÒRIA TÈCNICA PROJECTE
RUTES SENDERISTES DEL MUNICIPI DE COSTITX
S’ADJUNTEN FOTOGRAFIES DEL PANELL, DE LES TANQUES I
DE SENYALS DELS CAMINS I RUTES D’ENLLAÇ
El projecte Rutes Senderistes del Municipi de Costitx, ha tengut com a objectiu
el manteniment, recuperació, senyalització i difusió de les rutes senderistes del municipi
de Costitx, i s’ha duit a terem als camins i rutes d’enllaç que es relacionen a
continuació:
-

Camí d’es Gorg – Ruta 1: des Gorg
Camí d’es Cós – Ruta 2: des Cós
Camí de l’Estepar i Antigor – Ruta 3: de l’Estepar i Antigor
Camí dels Horts – Ruta 4 dels Horts i Comuna
Camí de Can Quiam – Ruta 5: de Son Vispó i Can Quiam
Camí de Sa Garriga – Ruta 6: de sa Garriga i Castell d’Amós
Rutes d’enllaç

Per senyalitzar les rutes Senderistes del Municipi de Costitx, s’ha senyalitzat:
-Un planell de situació a la Plaça del centre del municipi, la Plaça del Jardí,
informant de la seva existència, el lloc on estan situades, com poder accedir-hi....
-Tres tanques grosses als diferents accessos i entrades al municipi.(S’adjunta
fotografia).
-31 senyals als diferents camins i rutes d’enllaç.(S’adjunten fotografies).
L’empresa Ròtuls Manacor SL va resultar adjudicatària del contracte de
l’elaboració de la senyalítica de les Rutes Senderistes del Municipi de Costitx.
L’empresa Rotuls Manacor SL ha confeccionat les senyalització que es relaciona
a continuació:
-Un panell de situació a la Plaça del centre del municipi, la Plaça del Jardí.
-Tres tanques grosses als diferents accessos i entrades al municipi.
-31 senyals als diferents camins i rutes d’enllaç.
Una vegada confeccionats el panell per situar a la Plaça del Jardí, les tres tanques
grosses per posar als diferents accessos i entrades del municipi, i les 31 senyals,
l’Ajuntament les ha instal·lades al seu lloc corresponent.
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La informació de les Rutes Senderistes del Municipi de Costitx, per una major difusió
es pot trobar a la web de l’Ajuntament www.ajcostitx.net, en català, castellà, anglès i
aleman.
Objectius aconseguits.
Amb el projecte “Rutes senderistes municipi de Costitx” s’està donant a
conèixer i es potencia el turisme natural, la salut, la qualitat de vida, l’esport per a
majors i joves, facilitant als ciutadans i turistes el contacte amb el medi ambient i el
turisme d’interior.
En tots aquests objectius aconseguits ajudam a la desestacionalització de
l’activitat turística, prorrogant i ampliant el turisme a qualsevol estació de l’any.
Així mateix, amb els tríptics que s’han fet en format en paper, amb català,
anglès i alemany, i a més que s’ha posat a la web de l’Ajuntament, la informació tendrà
una major difusió.

Costitx, 23 de maig de 2017
EL BATLE

Antoni Salas Roca
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