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MILLORES I REFORMES DE CARRERS
MEJORAS Y REFORMAS DE CALLES
]] Accessibilitat c. de 
Badalona i c. de Rosell  
(pl. de les Palmeres) (URB)
]] Solar c. de 
l’Aprestadora/c. de la 
Fortuna (tancament  
i pavimentació) (URB)
]] C. de Bacardí (entre c. de 
l’Aprestadora i c. Transversal) 
(ASF)
]] C. de Buenos Aires (ASF)
]] C. d’Enric Morera (entre 
c. de l’Aprestadora i c. 
Transversal) (ASF)
]] C. de Lavínia (ASF)
]] C. del Patronat (ASF)
]] C. de Salamina (ASF)
]] C. de Ferrer i Guàrdia (ASF)
]] C. de Santiago Ramón y 
Cajal (ASF)
]] C. Transversal (ASF)
]] C. de Gonçal Pons (ASF)
]] C. de Santa Eulàlia (VOR)
]] C. de Badalona (ASF/VOR)
]] C. de l’Alhambra (zona 
aparcament) (ASF/VOR)

]] C. de l’Aprestadora (entre 
c. de la Riera Blanca i av.  
del Carrilet)-rotonda 
intersecció (ASF/VOR)
]] C. de Jansana (ASF/VOR)
]] C. de Rosell (ASF/VOR)
]] C. de l’Aprestadora (entre 
c. de l’Alhambra i c. de 
Rosell) (ASF/VOR)
]] C. de Castelao (ASF/VOR)
]] C. de Santa Eulàlia (sota 
les vies) (ASF/VOR) 
]] C. de la Cooperativa (URB)
]] Av. del Carrilet (vorera 
sud) (VOR)
]] C. de Bacardí (VOR)
]] C. Modern (VOR)
]] C. de Clotet (ASF/VOR)
]] C. del Gasòmetre  
(per sota av. del Carrilet) 
(PR. INVERTIDA)
]] Zona d’aparcament c. de 
Narcís Monturiol (entre 
c. de Rosell i c. de Pi i 
Margall) (URB)

NOUS EQUIPAMENTS 
I MILLORES EN ELS EXISTENTS
NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y 
MEJORAS EN LOS EXISTENTES
]] Adequació de l’Escola 
Paco Candel
]] Residència de gent gran 
Prytanis (solar c. de 
l’Aprestadora/ 
c. d’Amadeu Torner)
]] Consolidació de l’edifici 
de Can Trinxet
]] Climatització de 
l’edifici de mitjans de 
comunicació de la pl. de 
Francesc Macià

]] Escola Milagros 
Consarnau (renovació 
pista esportiva, tanca i 
caldera)
]] Escola Pompeu Fabra 
(renovació caldera)
]] Escola Prat de la Manta 
(renovació caldera)
]] Camp Municipal Futbol 
Provençana (renovació 
gespa)
]] Millora pati i instal·lació 
elèctrica de l’Escola 
Provençana
]] CAP de Santa Eulàlia

ALTRES
OTROS
]] Pl. de les Palmeres: nous 
elements dinamització 
espai 
]] Parc de l’Alhambra: 
eliminació pèrgola, 
millora escenari i 
elements de gimnàstica 
per a la gent gran
]] Font de la pl. de Quart

]] Jocs infantils c. de 
Muns/c. de l’Uva
]] Millora de la zona de 
jocs infantils del c. de 
Badalona
]] Zona de jocs infantils de 
la pl. de Can Trinxet
]] Millores en el Mercat de 
Santa Eulàlia  

RENOVACIÓ DEL 100%  
DE L’ENLLUMENAT DEL BARRI
RENOVACIÓN DEL 100%  
DEL ALUMBRADO DEL BARRIO

santa
eulàlia

DISTRICTE III / DISTRITO III

Fem grans  
barris!

Pla d’inversions als barris 

¡Hacemos 
grandes barrios!

Plan de inversiones 

en los barrios

Millores i reformes 
de carrers /  
Mejoras y reformas 
de calles

Nous equipaments i 
millores en els existents /  
Nuevos equipamientos y 
mejoras en los existentes

 

Altres / Otros


