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FEM REALITAT
ELS PROJECTES!
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VIA ABADIA
DE POBLET

Inversió:
190.000 euros
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+info.nova web: www.fontpineda.com
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La Veu de Fontpineda

LES DADES
PROMOTOR. 1a Fase
PALLEJÀ / DIPUTACIÓ
- Pressupost: 280.000 euros
- Empresa adjudicatària:
MASSACHS
Obres i Paisatge urbà

En la darrera Veu vam anunciar el començament de l’obra
de soterrament dels serveis d’enllumenat, d’alimentació
elèctrica, de telefonia i nou asfaltat de la via Alegria.
Aquesta obra és la primera fase de la remodelació
d’aquest carrer. Com recordareu ha estat finançada per la
Diputació de Barcelona, segons Projecte aprovat, amb un
pressupost d’uns dos-cents vuitanta mil euros.

VIA ALEGRIA
4Hem invertit més

SOTERRAMENT DE SERVEIS

de 280.000 euros
A la 1a fase
el soterrament
serà complet

Els treballs han consistit a:
1.- Soterrar els cables elèctrics que
alimenten d’energia els quadres distribuïdors del
carrer i des d’aquests connectar-los als comptadors
de cada casa (fins ara estaven soterrats per les
voreres sense entubar).
2.- Utilitzar la zona enjardinada per
instal·lar les canonades que
condueixen els nous cables de
telefonia. Aprofitant la vorera per col·locar els
registres generals de distribució del cablejat,
d’inspecció i de manteniment.
3.- Fer els ancoratges pel costat de la zona
habitada, per instal·lar vint-i-nou fanals elèctrics,
que donen una il·luminació més potent.
4.- Asfaltar la calçada del carrer.
5. Passar els conductors elèctrics i de
telefonia i fer totes les connexions
per part de les companyies, per poder
treure finalment els pals de fusta i de formigó
actuals, que són molt antics i alguns
estan bastant deteriorats.
Com ja hem informat, el carrer té un problema: el
subsol no és del tot massís i compacte perquè
existeixen diverses coves naturals internes i també
corrents d’aigües subterrànies, que conflueixen en
dues fonts naturals conegudes . Això ve agreujat
per l’existència de dues canonades, una de
desguassos pluvials antiga i l’altra del
darrer clavegueram.
A causa de a tota aquesta problemàtica,
l’Ajuntament ha limitat el pas de vehicles d’un
pes superior a 3,5 tm per no donar lloc a
possibles esfondraments.
Durant l’execució del treballs es va produir una
esllavissada important al pendent de la zona
forestal. Aquesta es va omplir amb formigó i
després es va arranjar la zona enjardinada,
protegint-la amb un nou mur de contenció, a fi de
donar seguretat al trànsit rodat i al de vianants.
L’Ajuntament treballa en un estudi geotècnic per
poder resoldre la problemàtica d’aquest
carrer en el futur.
Properament es realitzarà la segona fase, que serà
finançada a través del pressupost ordinari de
l’Ajuntament/CMGF i que consistirà a remodelar les
voreres deteriorades i l’entorn dels camins de
vianants. Esperem que finalment la via Alegria
quedi en perfectes condicions i totalment renovada.

4La inversió serà

de 388.000 euros
(AMB)
El soterrament
serà complet
del número 47
al número 87

VIA BELLAVISTA EN MARXA
SOTERRAMENT DE SERVEIS

La primera fase de Via Bellavista ja està en marxa. Aquesta via, tan deteriorada
pel pas dels anys, finalment es podrà començar en aquesta legislatura.
El projecte i el finançament de 388.000 euros seran pagats íntegrament per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’obra serà completa. És a dir, soterraran
els serveis i es faran voreres noves. La il·luminació viària serà canviada
íntegrament amb el model de fanal que s’ha instal·lat a via Internacional, via
Abadia de Poblet, via Bellavista i via Pallejà. És un projecte difícil d’executar
i per això volem comptar amb la col·laboració dels veïns i veïnes. S’informarà
puntualment de tots els moviments necessaris per poder executar l’obra.
Especialment als números 49 a 87 de VIA BELLAVISTA.
UNA NOVA FONTPINEDA ÉS POSSIBLE! Sempre, amb l’ajuda de tots
i l’impuls polític del PDF (des de 1993) que treballa des de l’equip de govern
per portar a bon port els projectes. Tots fem Fontpineda!
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OBRA VIA DR. TARRUELLA

2

TREBALLS FORESTALS

(VIA PRIMAVERA/ZONA LA COVA/ +)

La Veu de Fontpineda

4 UNA NOVA GRAN VIA

6 PARC DE L’OREIG

5 OBRA ABADIA DE POBLET

7 OBRA VIA ALEGRIA

8 ZONA VIA ALTA

9

10 ACTUACIONS QUE MILLORARAN

3 TREBALLS PLAÇA CADÍ

FONTPINEDA
2018/2019
9

L ESPIRAL
L’

6

ESCOLA L’OREIG
8

10 SEGURETAT CARRETERA

5

2

Nucli
Urbà

PARC CENTRAL
Corbera

OBRA VIA PALLEJÀ 2a FASE
OBRA VIA BELLAVISTA 1a fase

PARC DE L’OREIG
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1

CENTRE CÍVIC
3

4
9

A La Palma
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La Veu de Fontpineda

LA CASETA DE FUSTA

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Som al teu servei

Procés participatiu

allejà és el segon municipi de la comarca on més ha baixat
P
l’atur respecte al mateix mes del darrer any.
L’índex d’atur actual registrat és del 8% i amb la voluntat de

RECOLLIDA

Estem al teu servei
any ens gastem (CMGF) milers
C ada
d’euros a recollir la brossa que alguns
veïns incívics (o industrials sense escrúpols)
ens deixen al costat dels nostres contenidors.
Per molt que netegem els nostres carrers, mai és
bastant si nosaltres no posem una mica de la
nostra part. És important netejar les nostres
voreres d’herbes i sobretot no deixar que les
tanques es mengin l’espai dels vianants.

esprès que l’anterior Comité Executiu del PDF
D
(programa electoral) prengués la decisió de restaurar
la Caseta de Fusta per aturar la seva degradació i risc
estructural, i havent estat otorgada la subvenció finalista
per part de la Diputació de Barcelona per portar-ho
a terme, ara és el momento de decidir entre tots els veïns
una solució d’ús definitiu. D’inici, hem considerat
diferents plantejaments, però voldriem fer d’aquesta
decisió un procés participatiu del veinat.

D’altra banda, cal recordar als veïns que
els dies de recollida de mobles gratuïtament
és el dimarts. Però sobretot cal trucar amb
antelació al Centre Cívic perquè t’apuntin
en la llista de recollida.

No dubteu a escriure’ns al correu electrònic
pdf@fontpineda.com amb les vostres
propostes perque esdevingui un espai
a disposició de les necessitats del barri.
Gràcies per la vostra col·laboració.
+ info: www.fontpineda.com

Finalment, la deixalleria mòbil serà
a la zona de la Caseta de Fusta
el primer dissabte de cada mes
de 10 del matí a les 11.50 hores.

ZONA ESPORTIVA

Tret de sortida

a primera fase del projecte inclou la construcció
de quatre noves pistes de tennis i una de poliesportiva.
Aquest és un dels principals projectes d’aquesta legislatura i
suposarà una important millora de les condicions d’aquestes
instal·lacions, en les quals s’entrenen i practiquen esport
diàriament centenars de pallejanencs i pallejanenques.
La primera fase preveu la construcció de les pistes esportives
exteriors, mantenint quatre pistes de tennis i una de
poliesportiva. La intenció és que hi hagi tres pistes de tennis
consecutives, formant una unitat, i una quarta pista de tennis
en un lateral, al costat de les grades del camp de futbol.
La nova pista poliesportiva se situarà al centre.

L

La Veu de Fontpineda

fomentar la creació de llocs de treball i afavorir la inserció laboral de
les persones desocupades, us recordem que a La Molinada podeu
adreçar-vos per a diferents serveis com:
* Acollir-vos a la subvenció per a nous autònoms
* Si sou empresaris en necessitat de contractar personal,
podeu sol·licitar la subvenció del programa “Pallejà Contracta”
convocada anualment.
* Podeu obtenir acreditacions (Competències Tic,
Carnet de manipuladors d’aliments…).
* Aprofitar l’oferta de formació continuada en diferents
àmbits, l’acompanyament i orientació per a nous emprenedors,
així com per a persones que necessitin acollir-se a les
garanties de la llei de la segona oportunitat.

TRANSPORT FONTPINEDA
El nostre municipi serà zona1

PDF ha treballat històricament per la millora del transport públic al barri.
EeuroslPrimer
va ser la posta en marxa del Fontpibus, amb una inversió de més de 80.000
i un horari reduït; després es van revisar els preus per a estudiants i jubilats, s’ha
aconseguit mantenir el servei malgrat els moments d’economia difícil al nostre poble.En
aquesta legislatura 2015 -2019, la voluntat de l’actual equip de govern (PDF i Entesa)
ha permès ampliar el servei del transport urbà a dissabtes i diumenges.
Però, també s’ha aconseguit una altra fita, doncs segons l’acord en el Consell
Metropolità del darrer 16 d’octubre, a partir de l’any 2019, Pallejà queda
dins la zona tarifària 1 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb
l’important reducció del cost de transport que això suposarà.

QUALITAT DE L’AIRE
Pallejà a la Cimera

questa taula de treball pretén reduir un 30% les emissions
A
associades al trànsit viari en el termini de 15 anys.
El passat dia 16 de juliol, representants de l’Ajuntament de Pallejà
van assistir a la Cimera de la qualitat de l’aire a la conurbació de
Barcelona, convocada per la Generalitat de Catalunya. També hi van ser
presents membres d’altres ens locals, i responsables d’entitats i
administracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. L’objectiu de la reunió era fer un
seguiment dels compromisos adquirits per tots els membres mitjançant
l’acord que es va signar el 19 de juny de 2017. Aquest pretenia
treballar conjuntament per aconseguir la reducció d’un 30% de les
emissions associades al trànsit viari en el termini de 15 anys, assolint
gradualment els nivells recomanats per l’OMS.
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LA CONTRAPORTADA * IMATGES 2018 * UN BARRI PLE DE VIDA!

Zona via Alta

Els militans del PDF vam fer l’ofrena floral de l’11 de SETEMBRE a la zona esportiva de Pallejà. També l’Associació
Club Fontpineda Plus 55 i l’Associació de Veïns i Veïnes de Fontpineda van fer l’ofrena com es veu a les fotos.
La 19a Festa de l’Arbre a la zona de via Alta, un nou èxit de participació veïnal.

TOTS FEM FONTPINEDA!

+informació a la nova web:
pdf@fontpineda.com

