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CUIDEM BCN A L’EIXAMPLE 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI DEL FORT PIENC 

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

Data: 26/05/2022  Horari: 18:30 h a 20: 30 

Lloc: Casal de Barri Transformadors (carrer Ausiàs Marc, 60) 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i explicació de la sessió 

2. Treball en taules per barri 

3. Posada en comú 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT: 

Francesc Roma ( Ecologia Urbana- Participació), Pau Gonzalez (regidor del Districte), Jordi Matas 

(conseller tècnic del districte), Isabel Pallejà (consellera del Districte), Ricardo Nieves (serveis tècnic 

del districte), Agustí Garcia ( responsable Fonts). 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 29 persones (13 dones) 

Entitats:  

AVV Fort Pienc, Familiars de Residents de la residència Fort Pienc, portaveu dels Residents de la 

residència Fort Pienc. 

 

PETICIONS CIUTADANIA:  

Neteja i residus 

• Nàpols entre Consell de Cent i Diputació. I Nàpols entre Diputació i Gran Via. Contenidors 

nous són poc accessibles (pedal massa alt, manetes dures, només per a persones dretanes).  

Això provoca acumulació de bosses al voltant.  

• Els contenidors nous es trenquen més fàcilment. El frontal dels nous contenidors es trenca i 

desmunta fàcilment. 

• Carrer Nàpols, entre Diputació i Gran Via. Contenidors ubicats sobre la calçada, deixant un 

espai mort entre vorera i calçada (acumulació de brutícia, espai desaprofitat, els cotxes hi 

paren).   

• Passeig de Sant Joan amb Casp (número 50). Hi havia tres contenidors i n’han tret un. 

Demanen que es torni a ubicar el contenidor, ja que hi ha saturació de brossa.  

• Passeig de Sant Joan. Mala gestió dels residus orgànics dels restaurants de la zona. No tenen 

contenidors d’orgànica especials per a ells o no els utilitzen. Llencen les escombraries als 
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contenidors normals quan ja ha passat el camió de recollida. Les restes generen males olors. 

A més fan soroll. És una incidència reiterada.  

• S’han reduït els contenidors (i pot ser que passin menys a fer la recollida). Provoca saturació 

i, com que la gent (i restaurants) s’ha de desplaçar més, el terra queda més brut. Es demana 

neteja de contenidors i perímetre, i augmentar el nombre de contenidors . Això passa per 

exemple a Ausiàs March amb Sicília, a l’inici de la zona de plaça.  

• Entre Nàpols i Roger de Flor manca neteja. 

• A passeig de Sant Joan els bancs estan plens de brutícia. Es demana més baldeig.  

• Es demana control dels treballadors de la contracta, segons sembla tenen poc temps per a 

netejar.  

• El barri està ple de grafits i pintades. Es pregunta si hi ha plans per renovar persianes. Es 

comenta que és millor gastar diners en control que no en neteja i ajuts a comerços.  

• Es suggereix fer recollida porta a porta. 

• Es pregunta de qui són els contenidors. 

• Es destaca que hi ha molt incivisme al barri amb les bosses d’escombraries: les deixen a 

escocells, papereres etc. Demanen vigilància i sanció. 

• A Ausiàs March i Casp. Pernoctacions i persones sense llar, hi ha punt negre d’orins. Es 

demana neteja. 

• Mala gestió de residus comercials, a tot el barri, sobretot restaurants.  

• Contenidors de Passeig de Sant Joan, els han ubicat més endavant i llavors la gent no hi va.  

Verd 

• Entre Diputació i Gran Via (número 3). Els escocells estan buits, cal replantar.  

• A Ciutadella hi havia un arbre centenari que han tallat. Es demana per què. 

• Queixes pels plataners i els arbres de flors liles. Els primers produeixen al·lèrgies i els segons 

embruten el terra amb la resina de les llavors.  

• Es troba a faltar reg al verd del barri. 

Infraestructures 

• Carrer Sardenya amb Sicília. Pilones que impedeixen la neteja. Demanen treure-les.  

• Es demana ubicar lavabos públics a la zona d’obres de l’estació. 

Control de plagues 

• Es proposa fer accions contra les rates durant tot l’any i no només quan arriba l’estiu. (Tot el 

barri) 

Tinença responsable d’animals 

• Els gossos beuen de les fonts, es demana campanya de sensibilització. 

Aigües 

• Es demana font ornamental al barri. 
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• Es demana neteja de fonts (perquè els gossos beuen de l’aixeta). 

Àrees de gossos: 

• Al mapa consta una actuació al pipicà que trauran a l’estiu, és una actuació caducada. 

Mobilitat i urbanisme: 

• Carrer Sicília amb Ausiàs March. Les motos aparquen davant dels contenidors i no es pot 

accedir. Cal senyalitzar o acotar l’aparcament de motos.  

• No s’han retirat les proteccions de les terrasses de les calçades i queden espais morts no s’hi 

acumula brutícia. Des de Diputació a Gran Via per exemple. 

• Abús en l’ocupació de voreres per part de les terrasses dels bars. 

• Manquen aparcaments pel veïnat. 

• Es demana que no es canviï la ruta del bus 53. 

• Es demana afegir un ascensor més a la residència.  

 

SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:   

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

• Es demana establir més control sobre tinença responsable de gossos, controlar si estan 

censats i amb el xip. Fer campanya de civisme a la vegada que es  miri de quin ús dels espais 

fan el gossos. Es proposa un impost per tinença de gossos. Fer campanya informativa i de 

sancions. Es suggereix el parc de l’estació per començar campanya de gossos (acció de tinença 

responsable). 

• Més vigilància de l’incivisme en gestió de residus. Informar i sancionar. 

• Es proposa fer una campanya de sensibilització sobre l’impacte negatiu de les males 

pràctiques pel que fa a neteja i residus. 

• Carrer Nàpols, entre Diputació i Gran Via. Contenidors ubicats sobre la calçada. Es proposa 

utilitzar l’espai perquè les motos de les voreres, hi aparquin. 

• Passeig de Sant Joan. Mala gestió dels residus orgànics dels restaurants. Insistir en el fet que 

utilitzin els contenidors especials per a ells. Fer campanya de sensibilització sobre mala 

gestió de residus comercials. 

• Es proposa que l’ajuntament empri pintura anti grafits i també que es parli amb joves artistes 

del barri perquè decorin les persianes. 
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