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MILLORES REALITZADES
Millores a l’asfalt
Millora de voreres
Millora d’equipaments

Nous vestidors
i grades

Nova
rotonda

Nou equipament
Àrees infantils
Mobiliari urbà
Vies ciclables
Fibra òptica

Millora enllumenat
Seguretat viària i accessibilitat:
passos de vianants, semàfors, cruïlles,
passos elevats i rotondes.
Actuació de millora a les illes

Millores espais verds

MILLORES PREVISTES
Centre d’Educació
Ambiental Masia
Torrelavila

Millores
al Barri

Espais recuperació flora i fauna

Millores asfalt i voreres
Carril bici
Seguretat viària i accessibilitat:
passos de vianants, semàfors, cruïlles,
passos elevats i rotondes.

MILLORES A CAMPS BLANCS
PERSONES I COMUNITAT
TREBALL COMUNITARI
Creació i impuls del Pla Integral de Camps Blancs

ESPAIS VERDS I ÀREES DE JOC I LLEURE
Parcs infantils: àrea de joc nova a la Plaça Euskadi
Neteja dels parterres
Senyalització d’arbrat d’interès local

Consolidació del Pla de Desenvolupament Comunitari com a òrgan de
treball del barri i desenvolupament de projectes

Reparació dels cobriments dels murs dels jardins

Celebració dels 50 anys del barri

Plantacions d’arbustos a les illes 3,4,7 i 9

OCUPACIÓ

Canvi de 80 bancs al barri

107 persones joves inscrites en accions de formació en el marc del
Programa Operativo de Empleo Juvenil

Implantació de noves zones de gespa a les illes 1 i 3

Nova zona d’esbarjo per a gossos a l’Àrea de Lleure de Torrelavila

MILLORA D’ESPAIS PÚBLICS

CULTURA

Camps Blancs, 131 (VOR)

Art mural a les façanes de l'Escola Barrufet

Illes 2,3,4,8 i 9 (SAU)

Projecte Cultura als Barris: Xanquers a Camps Blancs (projecte de circ i
cercavila amb adolescents) i Altaveu al barri

Passos interiors illes 4 i 9 (VOR)
Camps Blancs, 127 (VOR)
Illa entre c/Camps Blancs 171 i c/Salvador Seguí (SAU)

EDUCACIÓ

Camps Blancs (local 47) (CLAV)

Projecte Orquestra de Corda a l'Escola Montbaig: formació musical en
instruments de corda, amb 25 nens/es de 3er de Primària

Av. Aragó, 108-110 (ASF)

Pla de l'Escola Montbaig: nous espais lúdics, activitats d'educació
emocional, tallers artístics i de ciència, activitats extraescolars.

Accés a la parada d’autobús de Salvador Seguí, interior illa 4 (VOR)

Impuls al projecte Eduquem Junts de l’escola Montbaig i l’esplai Eixida

Mur de contenció de la Pl. Ernest Lluch (URB)

Illeta central c/Salvador Seguí (VOR)

Accés a l’estadi municipal Constantí Miranda (VOR)

VOR: voreres
ASF: asfaltat
URB: urbanitzat
CLAV: clavegueram
SAU: sauló

CONVIVÈNCIA I CIVISME

TERRITORI
I EQUIPAMENTS

Renovació de l’equip de policia de barri

EQUIPAMENTS

Suport en la creació de comunitats de veïns per tal que puguin optar a
ajuts públics per a la rehabilitació i l’eficiència energètica

Obres de millora al Casal de Barri de Camps Blancs i a l'estadi de Softbol

Resposta a l' "okupació" de pisos: detecció, suport a les comunitats de
veïnes i veïns, intervenció en situacions de vulnerabilitat social, inseguretat

Nou centre de formació en hosteleria: reforma de l’antic restaurant de
lÀrea de Lleure de Torrelavila
Escola Montbaig: Millora del mur de contenció del pati

HABITATGE

ENLLUMENAT PÚBLIC

Creació d’una línia específica de subvencions
Suport en la creació de comunitats de veïns per tal que puguin optar a
ajuts públics per a la rehabilitació i l’eficiència energètica

Canvi d'enllumenat públic a 431 punts de llum amb fanals de tecnologia
LED. Il·luminació de zones menys il·luminades amb nous punts
Instal·lació d'un punt de llum addicional a la vorera de l'IES Camps Blancs

SALUT
Projecte pilot de Prescripció Social en col·laboració amb el CAP
Pla d’intervenció de plagues: rosegadors, senglars i paneroles

SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT SOSTENIBLE
Rotonda de c/Salvador Seguí i Av. Gral. Prim
Rotonda de Av. Salvador Seguí i Av. Aragó

GENT GRAN
Suport a l’AVV en la reivindicació davant la Generalitat d’una residènciade gent gran a l’antiga escola Milà i Gelabert
Accions per a garantir la cobertura de la teleassistència a les persones
majors de 85 anys que visquin soles

Balisses lluminoses abans del pas de vianants del Carrer Riera Fonollar direcció a l'interior del municipi
Millora de l’accessibilitat amb un nou pas de vianants a l’Av. Aragó amb
Av. Gral Prim
Creació de les zones 30 i vies ciclables a tot el barri

ACTUACIONS PREVISTES 2019
Reforma Plaça Marie Curie
Procés participatiu per a la definició de les àrees de jocs infantils.
Obertura de la nova Escola d'Hosteleria a l'antiga àrea de lleure.
Pas de vianants a l'Avda. General Prim davant la Institució Balmes.
Actuacions per reduir la velocitat a c/Salvador Seguí (tram Av. Aragó-Gral Prim).
Instal·lació de dues marquesines a parades d'autobús.
Art urbà a l’edifici de la futura Escola d’hosteleria
Nova piscina i remodelació del llac de La Muntanyeta.
Adequació dels espais a la ronda de Sant Ramon entre Onze de setembre i Baldiri Aleu.
Parc Ambiental a la Masia Torre la Vila (EDUSI 2019-2020).

