
ACTUACIONS
Desembre-2012 a Desembre 2013

Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda

Nova instal·lació 
elèctrica del Triangle 

de les banderes 
i supressió de 
6 postes aeris 

de la zona  

Tanca metàl·lica 
de seguretat al 

Passatge del Sol  

1

2

3



Acondicionament
de Fontpineda
per la Nevada

(13.02.2013)

Franja de 
protecció contra 

els incendis 
forestals

a Via Farigola i Via
Manantial

(La franja verda de Fontpineda) 

Eliminem 
tota la runa al voltant 

de Fontpineda
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5
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Vandalisme 
a Via Palllejà

Franja de protecció
contra els incendis

forestals
a Via Llobregat

(La franja verda de Fontpineda) 
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Franja de protecció
contra els 

incendis forestals
a Via Maria,

a Via del Torrent
(La franja verda de Fontpineda) 

Franja de protecció
contra els 

incendis forestals
a Via Farigola

(La franja verda de Fontpineda) 

Barana de protecció 
contra els cotxes 

a Via Dr. Tarruella, 
al costat del Parc Central
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Terra abonada 
per primera vegada 

a Fontpineda
Totes les zones 

enjardinades 

Neteja
de la Riera 
i peatonals 

de Via Pallejà
Ronda Montmany...

13

14



Eliminem les accions
de vandalisme 

i els grafitis de tota
Fontpineda

Conservem la pintura i
l’oli de la fusta 

dels nostres parcs.

Conservem totes les
baranes metàl·liques

de Fontpineda 
abans d’acabar 

el mes març 

Millores al Centre Cívic.
Per a la celebració del

Pare Noel es va fer 
la conservació de la 

pintura i sanejament 
de totes les 

humitats exteriors

15

16
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Plaça del Taga
Remodelació 
de la plaça i 

condicinament 
de tota 

la cantonada

Triturar totes 
les branques i arbres

perillosos de
Fontpineda

a la zona 
del Polígon Sisè

18
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Realització d’obres i
col·locació 

d’una barana 
per evitar accidents 

(Via Pallejà)

20



Reposició del mur 
a la entrada a

Fontpineda 
per Corbera

ABRIL

21



14a 
Festa de l’Arbre 

a Via Alegria

(20  abril 2013)

22



14a 
Festa de l’Arbre 

a Via Alegria

(20  abril 2013)

23



Neteja Forestal
a tota Fontpineda
(Novembre 2013)

Tanca de seguretat
Parc dels Encantats

(Novembre 2013)

Remodelació dels
punts de llum en el

triangle de 
les banderes

(Novembre 2013)

24
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Reposició de tots 
el rètols 

de Fontpineda on
s’han produït 

actes vandàlics 
(Novembre

Desembre 2013
Parc Central)

Al llarg de tot l’any
(en tres fases) s’ha
procedit a l’asfaltat
parcial dels carrers! 

(Abril.juny i 
Novembre 2013)

Carretera
(Novembre 2013)

(Nucli Urbà
amb el barri 

de Fontpineda)
Inversió de:  

52.000 euros

27
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Fem camins 
(Desembre 2013)

(Zona Via Pallejà/
Via Farigola)

Col·locació de
mobiliari urbà 
a Via Alegria,

banc i paperera
(Via Alegria)

Separador de 
Sala Polivalent 

del Centre Cívic
(Desembre 2013)

(Via Internacional)
Inversió de:  

17.000 euros
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