
Zona de les Creus
Instal·lació de pilones o element similar per evitar l’estacionament 
dels vehicles a l’Av. Sant Jaume
Instal·lar marquesina a la parada de bus del c. Garbí amb av. Taron-
gers

Zona del Carme
Millorar la vorera de l’Av. del Carme des del c. Jaume I al c.Lleida
Soterrar els contenidors del c. Jaume I amb cantonada c. Sant 
Jordi

Zona de Can Moré, Can Feliu de Manola i Santa Anna
Arreglar la pista de bàsquet de la pl. de Can Moré (revisar cistelles, 
pintar línies...)
Adaptar els gronxadors per a totes les edats a la pl. de Can Moré 
(nadons, infantils i parc actiu)

Zona de Can Cornet i Pinemar
Instal·lar un parc actiu (gimnàstica per adults) a la pl. del Pinemar
Instal·lar marquesina a la parada del bus davant del bingo

Zona de Bellamar
Instal·lar taules de picnic i papereres a la zona de la platja dels pins
Millorar les escales i posar una barana al pont del c. Santiago Rus-
sinyol que dóna accés a la platja dels pins

Zona de Can Bel
Millorar l’enllumenat amb una farola “codo” en el c. Sant Antoni nº 95 - 99
Soterrar els contenidors de la pl. Riera Llorca cantonada amb c. Santiago 
Russinyol

Zona de Pineda Centre
Millorar els gronxadors infantils i instal·lar un terra de cautxú a la pl. 
Granja. 
Unificar i soterrar els contenidors de l’Av. de la Mercè i del c. Àngel Gui-
marà. (Instal·lar un sol bloc soterrat al c. Salvador Genís).

Zona de Poblenou
Instal·lar una xarxa a la pista asfaltada de la pl. Biblioteca
Instal·lar jocs infantils a l’Av. Generalitat (davant de l’escola Montpalau)

Zona de Can Pelai
Habilitar una parada de bus al Pg. Marítim
Instal·lar marquesina a la parada de bus del Complex Esportiu Municipal 
de Can Xaubet

Zona de Can Carreras i Montesol 
Substituir i posar noves bústies en el casal 
Netejar l’herba dels vials 
 

  
 


