
Millorar la senyalització del Pg. Hortsavinyà
Instal·lació de pilones o element similar per evitar l’estacionament dels vehicles a 
l’Av. Sant Jaume
Marquesina parada de bus al c. Garbí amb av. Tarongers 

*Algunes propostes que compleixen  
amb els criteris exposats estan 
excloses en aquesta fase perquè ja 
s’estan executant o bé, estan 
previstes a realitzar-se en curt 
termini

Les propostes han de ser

Propostes seleccionades 

Viables tècnicament
Complir amb la legalitat vigent

    De competència municipal
    Concretes i justificades
    Sostenibles a curt i llarg termini
    Petites intervencions econòmiques

No s’acceptaran propostes que es plantegin 
directament o indirectament accions d’exlu-
sió social

Zona de les Creus

Canviar el sauló de la pl. del Carm
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
Instal·lar papereres al c. Jaume I
Instal·lar font a la pista poliesportiva

Zona del Carme



Arreglar la pista de bàsquet de la pl. de Can Moré (revisar cistelles, pintar línies...)
Millorar el mobiliari urbà de la pl. de Can Moré.
Adaptar els gronxadors per a totes les edats a la pl. de Can Moré (nadons, infantils i parc actiu)
Instal·lació d’una senyalització de pla d’usos a la pl. de Can Moré 
Supressió barreres arquitectòniques

Zona de Can Moré, Can Feliu de Manola i Santa Anna

Zona de Can Cornet i Pinemar
Instal·lació de reguladors de velocitat al c. Nonell
Instal·lació d’un parc actiu (gimnàstica per adults) a la pl. del Pinemar
Millorar el mobiliari urbà a la pl. del Pinemar
Instal·lar marquesina a la parada del bus davant del bingo
Asfaltar c. Narcís Oller 

Zona de Bellamar
Asfaltar c. Colón 
Instal·lació de taules de picnic i papereres de la zona de la platja dels pins
Instal·lació de pistes de bitlles catalanes/petanca + tennis taula a la pl. d’Orient
Eliminar la barrera arquitectònica del c. Puntaires cantonada amb c. Pogrès (davant Hotel Estela)
Millorar les escales i posar una barana al pont del c. Santiago Russinyol 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
Ampliació de reductors de velocitat en el c. Illes Canàries
Repàs de les voreres del c. Sant Jordi 
Repàs de les voreres del c. Illes Canàries

Zona de Pineda Centre
Millorar la zona d’esbarjo pels gossos (pipi can) del c. Barcelona
Canviar la porta de la Biblioteca Serra i Moret 
Millora dels gronxadors infantils per a nadons i infants amb instal·lació de terra de cautxú a la pl. Granja 
Millorar les voreres del c. Ignasi Iglesias des del c. Moragues i Barret Av. Montserrat
Unificar i soterrar els contenidors de l. Av de la Mercè i del c. Angel Guimerà. Instal·lar-ne un sol bloc 
soterrat al c. Salvador Genís

 



Zona de Poblenou
Instal·lació d’una xarxa a la pista asfaltada de la pl. Biblioteca
Instal·lar gronxadors pl. Pirineus SI
Instal·lar pilones a la cruïlla del Pg. Europa amb Pg. Diputació  i cruïlla del c. Montecarlo amb 
Pg. Diputació 
Reductors de velocitat al lateral d’incorporació a la N-II 
Instal·lació jocs infantils a l’Av. Generalitat (davant de l’escola Montpalau)

Zona de Can Pelai
Habilitar una parada de bus al Pg. Marítim 
Asfaltar el c. Camós
Revisar el pla de mobilitat, direccions i de seguretat de la zona de Can Pelai  
Marquesina en la parada de bus del Complex Esportiu Municipal de Can Xaubet
 

 

Substituir i posar noves bústies al casal de Can Carreras
Neteja d’herba dels vials 
 

Zona de Can Carreras i Montesol


