
 

 

C. MOBILIARI PARC: 

C01 – Taula i bancs de fusta de pi per àrees de lleure  
C01.1 – Taula i bancs de fusta de pi per àrees de lleure 
C01.2 – Taula i bancs de fusta de pi per àrees de lleure – minusvàlids 

C02 – Banc de fusta 
C03 – Banc metàl·lic 

C03.1 – Banc metàl·lic amb respatller 
C03.2 – Banc metàl·lic sense respatller 

C04 – Banc oxígen 
C05 – Banc gabió 

C05.1 – Banc gabió fusta 
C05.2 – Banc gabió formigó 

C06 – Banc de fusta Forestier 
C07 – Banc Vallvidrera 

C07.1 – Banc Vallvidrera amb respatller 
C07.2 – Banc Vallvidrera sense respatller 

C08 – Paperera amb tapa 
C09 – Rosa dels vents 
C10 – Fermador de cavalls 
C11 – Aigüeroles 
C12 – Font mullada 
C13 – Font Santa Creu 
C14 – Barbacoa 
C15 – Graella de la Barbacoa 
C16 – Pèrgola de protecció per a barbacoes 
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