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Calendari d'actuacions 2010
            2010   
      Camp 1 - Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds    
    1.1   Projecte del Parc Urbà El Carrilet     
    1.2   Projecte de millora urbana C. Carrilet     
    1.3   Projecte de millora urbana C. Ponent     
    1.4   Projecte de millora urbana C. Unió i C. Testos     
    1.5   Projecte de millora urbana C. Independència i C. Sant Pere     
    1.6   Formació vorera i carril bici&nbsp;tram Av. Espanya-C. Carrilet
Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació     
    1.7   Projecte de millora urbana C. Barcelona     
    1.8   Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi     
    1.9   Millora i arranjament C. Horta d'en Fina     
      Camp 2 - Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis    
    2.1
2.2   Instal·lació d'ascensors i rehabilitació façanes La Sauleda  i 
C. Ample
Rehab. i equip. elements col·lectius edificis àmbit d'intervenció     
      Camp 3 - Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu    
    3.1   Millora i ampliació del local social de La Sauleda     
    3.2   Millora del local social del carrer Ample     
      Camp 4 - Incorporació de tecnologies de la informació en edificis    
    4.1   Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies     
    4.2   Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals     
    4.3   Creació aula TIC en el centre cívic
Creació aula TIC en el Local Social de La Sauleda     
    4.4   Instal·lació aparell videoconferència     
    4.5   Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions     
      Camp 5 - Foment sostenibilitat desenvolupament urbà    
    5.2   Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals     
    5.3   Foment de l'ús de la bicicleta- Carril bici     
    5.4   Increment biodiversitat parcs urbans     
    5.5   Increment dotació de contenidors     
    5.6   Instal·lació deixalleria mòbil
Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals     
    5.7   Recollida fracció orgànica de procedència domèstica
Retirada residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars     
    5.8   Programa d'informació i sensibilització educació ambiental     
    5.9   Foment compostatge cassolà     
      Camp 6 - Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i equipaments    
    6.1   Potenciació paper de les dones     
    6.2   Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones     
    6.3   Prevenció i actuació en casos de violència de gènere     
      Camp 7 - Programes millora social, urbanística i econòmica    
    7.1.1   Cohesió social: Acollida al barri
Accions de cohesió social     
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http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/2-actuacio-11-projecte-del-parc-urba-el-carrilet.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/3-actuacio-12-projecte-de-millora-urbana-del-carrer-carrilet.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/4-actuacio-13-projecte-de-millora-urbana-arranjament-carrer-ponent.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/5-actuacio-14-projecte-de-millora-urbana-arranjament-carrers-unio-i-testos.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/6-actuacio-15-projecte-millora-urbana-arranjament-carrers-independencia-i-sant-pere.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/7-actuacio-16-formacio-vorera-i-carril-bici-tram-avinguda-espanya-i-ceip-carrilet.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/7-actuacio-16-formacio-vorera-i-carril-bici-tram-avinguda-espanya-i-ceip-carrilet.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/8-actuacio-17-arranjament-carrer-barcelona.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/9-actuacio-18-adequacio-entorn-pista-esportiva-placa-estadi.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/91-actuacio-19-millora-i-arranjament-del-carrer-horta-daen-fina.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/10-actuacio-21-instalmlacio-ascensors-i-pintat-facanes-edificis-la-sauleda.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/11-actuacio-22-substitucio-ascensors-i-pintat-facanes-habitatges-carrer-ample.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/98-actuacio-22-rehabilitacio-i-equipament-elements-colmlectius-edificis-ambit-daactuacio.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/12-actuacio-31-millora-i-ampliacio-local-social-la-sauleda.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/13-actuacio-32-millora-del-local-social-del-carrer-ample.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/14-actuacio-41-instalmlacio-xarxa-canalitzacio-fibra-optica-per-desplegament-noves-tecnologies.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/15-actuacio-42-instalmlacio-antenes-comunitaries-edificis-per-substitucio-antenes-individuals.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/16-actuacio-43-aula-tic-en-el-centre-civic.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/16-actuacio-43-aula-tic-en-el-centre-civic.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/17-actuacio-44-instalmlacio-aparell-videoconferencia.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/18-actuacio-45-adaptacio-dels-edificis-a-les-noves-normatives-de-telecomunicacions.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/19-actuacio-52-instalmlacio-energia-solar-edificis-municipals.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/20-actuacio-53-mobilitat-creacio-carril-bici-carrer-carrilet.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/21-actuacio-54-increment-biodiversitat-als-parcs-urbans.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/22-actuacio-55-increment-de-la-dotacio-de-contenidors.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/23-actuacio-56-instalmlacio-deixalleria-mobil.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/90-actuacio-56-accions-daestalvi-i-eficiencia-energetica-en-edificis-municipals.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/24-actuacio-57-recollida-fraccio-organica-de-procedencia-domestica.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/92-actuacio-57-retirada-i-eliminacio-daelements-de-fibrociment.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/25-actuacio-58-programa-informacio-i-sensibilitzacio-per-a-educacio-ambiental.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/26-actuacio-59-foment-del-compostatge-casola.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/27-actuacio-61-potenciacio-del-paper-de-les-dones.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/28-actuacio-62-creacio-i-edicio-butlleti-del-barri-elaborat-per-dones.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/29-actuacio-63-prevencio-i-actuacio-en-casos-de-violencia-de-genere.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/30-actuacio-711-acollida.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/93-actuacio-711-accions-de-cohesio-social.html


2010

    7.1.2   Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri     
    7.1.3   Cohesió social: Millora convivència edificis comunitaris
Accions de cohesió social     
    7.1.4   Cohesió social: Millora convivència espais comuns
Accions de cohesió social     
    7.1.5   Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri
Accions de cohesió social     
    7.2.1   Igualtat oportunitats: gent gran: Conèixer sit. necessitat
Accions de cohesió social     
    7.2.2   Igualtat oportunitats: gent gran: Treball preventiu
Accions de cohesió social     
    7.2.3   Igualtat oportunitats: infància: Lleure educatiu infants i adolescents
Atenció als joves     
    7.2.5   Igualtat oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper joves
Atenció als joves     
    7.2.6   Igualtat oportunitats: joves: Foment polítiques emancipació
Atenció als joves     
    7.3.2   Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic     
    7.4   Oficina de gestió Pla de Barris     
      Camp 8 - Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques    
    8.1   Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis     
    8.2   Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics     
    8.3   Instal·lació passos elevats en el barri de La Sauleda     
    8.4   Instal·lació passos elevats en el barri del C. Ample     
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http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/31-actuacio-712-acolliment-lingueistic-per-a-adults.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/32-actuacio-713-millora-de-la-convivencia-als-edificis-comunitaris.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/93-actuacio-711-accions-de-cohesio-social.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/33-actuacio-714-millora-de-la-convivencia-en-els-espais-comuns.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/93-actuacio-711-accions-de-cohesio-social.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/34-actuacio-715-potenciacio-identitat-del-barri-en-relacio-al-municipi.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/93-actuacio-711-accions-de-cohesio-social.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/35-actuacio-721-atencio-a-la-gent-gran.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/93-actuacio-711-accions-de-cohesio-social.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/36-actuacio-722-treball-preventiu-amb-gent-gran.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/93-actuacio-711-accions-de-cohesio-social.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/37-actuacio-723-lleure-educatiu-amb-infants-i-adolescents.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/94-actuacio-723-atencio-als-joves.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/38-actuacio-725-potenciacio-del-paper-dels-joves-al-barri.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/94-actuacio-723-atencio-als-joves.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/39-actuacio-726-foment-de-les-politiques-daemancipacio.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/94-actuacio-723-atencio-als-joves.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/40-actuacio-732-dotacio-equipament-centre-civic.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/41-actuacio-74-oficina-de-gestio-del-projecte.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/42-actuacio-81-eliminacio-barreres-arquitectoniques-als-habitatges.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/43-actuacio-82-eliminacio-barreres-arquitectoniques-als-espais-publics.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/44-actuacio-83-instalmlacio-passos-elevats-zona-la-sauleda.html
http://pladebarris.palafrugell.cat/documents/doc_download/45-actuacio-84-instalmlacio-passos-elevats-zona-carrer-ample.html

