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SOTERRAMENT de tots els SERVEIS

AUTOBÚS URBÀ
per a tot el Municipi de Pallejà

La connexió amb Pallejà
centre és una realitat els 365 dies de l’any. 
Un nou vehicle permetrà la mobilitat amb el  casc urbà
a més de 33.300 viatges que  anualment  utilitzen aquest servei

El soterrament de les connexions elèctriques 
en la zona compresa entre Via Alegria i Via 
Pallejà és el model a seguir per a tot el barri.
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NOU MERCAT MUNICIPAL
Després de llargues reivindicacions, final-
ment és realitat disposar d’un nou Mercat 
Municipal amb una ampliació d’horaris 
que permetrà reactivar el comerç local.

Tancament de “LA COVA”
A partir del mes de desembre de 
l’any 2013, amb gran alegria per part 
dels veïns, es produeix el tancament 
definitiu de l’establiment d’oci 
nocturn “La Cova”.

Remodelació de  l’enllume-
nat públic i manteniment
A les entrades del barri s’han realitzat 
les actuacions oportunes per a dur 
a terme la remodelació dels fanals i 
oferir una lluminària de qualitat.

Agents cívics
Durant aquesta legislatura, hem 
començat a incorporar agents 
cívics amb l’objectiu de donar 
formació mediambiental als veïns.

Millores a Via Alegria
Asfaltat, arranjament de voreres 
junt amb les actuacions de les 
darreres Festes de l’arbre, podem 
gaudir d’un nou carrer.

Millores al  Centre Cívic
Instal·lació de panells separadors a 
la sala pol·livalent i millores en els 
sistemes de so. Manteniment dels 
murs exteriors. 

Nous espais públics per al 
barri: Torrent dels bufaros
Les expropiacions forçoses ens 
ofereixen nous espais públics 
disponibles per a ús del veïnat.

Arranjament de murs a
Via Manuel de Falla
Els murs de les zones ajardinades 
de la Plaça del Puigmal han estat 
arranjats definitivame.

Manteniment i Clavegueram  
Durant els darrers quatre anys, el 
manteniment del clavegueram ha 
estat una de les prioritats també 
assolides.

Franja forestal  
Una de les satisfaccions més grans 
ha estat complertar els treballs  
de neteja de boscos de la franja 
forestal contra incendis.

Nova  zona arranjada
Orientat a gaudir de l’espai situat
a Via Farigola.

Camins de vianants 
Al voltant del barri es poden trobar 
ara nous camins que permeten 
recòrrer els diferents miradors 
oferint vistes excepcionals.

Recuperació de les fonts
Les fonts de Pla de la Calma, Plaça 
Cadí, Parc Central i Plaça dels Encan-
tats tornen a estar en  funcionament.

Treballs d’asfaltat
S’han dut a terme diverses actua-
cions d’arrenjament del paviment 
en diferents punts del barri com Via 
Alegria, Via Internacional i Via Aba-
dia de Montserrat.

Unitat mòbil  mediambiental
Durant un termini de tres mesos, una 
unitat mòbil de mesura mediambiental 
multi-paramètrica  ha estat controlant 
la qualitat de l’aire que respirem.

Millora de iluminació
Remodelació dels llums nocturns a 
l’entrada de Fontpineda fan que mi-
llori l’accés nocturn en aquesta zona.

Parc delsNens
Avui dia ja podem gaudir del Parc 
dels Nens completament desenvo-
lupat. Treballs de manteniment
i condicionament de jardineria.

Parc Central
La construcció  d’un nou mur fa que 
gaudim més encara d’un entorn 
més segur en aquest punt tant 
freqüentat per els nostres infants.
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MILLORES DE SEGURETAT
Una de les primeres millores de la 
legislatura va ser l’asfaltat de diversos 
trams de la carretera de Fontpineda al nucli 
urbà, millorant la seguretat dels usuaris. 

Més de 150 actuacions  de 
manteniment al barri durant 

els darrers 4 anys, coordinats 
per la Comissió Municipal
de Gestió de Fontpineda

Fontpineda | Pallejà
Projectes realitzats a 



Fem realitat
els teus projectes!

La millor eina
per a Fontpineda!
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NOU VIAL d’accés  al nucli urbà

CÀMERES a les entrades
i sortides del barri

Eleccions municipals 2015
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L’inici del vial d’accés entre Pallejà centre i 
Fontpineda és ja una realitat. Les obres ja s’han 
iniciat i  ens pocs mesos  ens permetrà gaudir de 
fluïdesa de trànsit més segura en els trams del 
carrer Ausiàs March, entre el Passeig Josep Mª de 
Segarra i el vial d’accés al barri de Fontpineda, i dels 
carrers Fontcoberta i Casanovas i Ferrer de Pallejà.

El PDF i la CMGF impulsen noves idees i iniciatives per a Pallejà
1a i 2a




