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PASSEJADA CUIDEM BCN - EL GUINARDÓ

BARRI: El Guinardó

ASSISTÈNCIA:  5 persones (1 dona) DISTRICTE: Horta-Guinardó

DATA I HORARI: 07/06/2022 de 13:00  h a 14:30 h

ZONA: COMENTARIS:

Carrer Maspons i Labrús Acumulació habitual de voluminosos fora d'horari de recollida F.1

Carrer Vinyals

Carrer Génova, 15-17 Voreres en mal estat pels voltants dels escocells.

Carrer Gènova (sense foto, incidència reiterada)

Carrer La Bisbal, 38 Cablejat a les façanes (telefonia). Incidència a tot el barri F.2

Tot el barri Manca de neteja i manteniment de les escales i ascensors

Tot el barri Cablejat de telefonia penjant de les façanes.

Carrer del Telègraf 

Tot el barri Pintades, sobretot a caixes de llums, fanals, semàfors... F.7

Revisar la senyalització i la visibilitat de vehicles amb els veins que passen per evitar ensurts 
i accidents

Les llums instal.lades, amb un sistema de cables penjants, és del tot ineficaç i fins i tot 
podria ser perillós pels vianants; algunes d'elles fa mot de temps que no funcionen i d'altres 
han desaparegut amb el pas dels anys. Ara mateix, a la nit, les escales es troben gairebé a 
les fosques

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat amb 
plaça Nen de la Rutlla 

Contenidors saturats habitualment. Queixa reiterada del veïnat. Papereres amb brossa que 
vola pel vent F.3

Zona d'escales bruta, manca escombrar més i baldejar. A més cal manteniment, s'espatllen 
sovint F4, F.5

Tot el carrer Mare de Déu de Montserrat fins Pg 
Maragall

Incrementar il·luminació, s'han reportat robatoris i els fanals del tram no il·luminen bé les 
voreres
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ZONA: COMENTARIS:

Mare de Déu de Montserrat, 117 Cabina de telèfon trencada, pintada, bruta F.6

Carrer Amílcar, 186 Paviment en mal estat F.9, F.10

Escocells en mal estat F.8

Plaça Catalana Paviment en mal estat F.13

Escocells buits F.11

Pintades a la font F.12

Carrer Amílcar, 209 (incidència de tot el carrer) Passos de vianants poc accessibles: la rampa està a un cantó del pas de zebra F.14

Carrer Amílcar, 199 Escocell buit F.15

Carrer Amílcar 156 Paviment en mal estat i voreres estretes F.16

Els pals elèctrics disminueixen l'accessibilitat F.17

Carrer Ercilla Voreres estretes 

Els pals elèctrics disminueixen l'accessibilitat. 

Es pot aparcar a les dues bandes i això encara dificulta la mobilitat

Carrer de Lloret i Valls-Llosera Manca neteja F.18

Carrer Varsòvia amb Vinyals Saturació habitual de contenidors (sovint amb voluminosos) F.19

Plaça del Guinardó El verd replantat està sec F.22

Escales de fusta en mal estat (ballen) i resulta perillós F.21

Quan es rega el verd o plou, l'aigua arrossega sorra des del parterre fins al paviment F.23

Grafits a l'ascensor del pàrquing F.24

Bicis abandonades al costat de l'ascensor

Falten papereres, és una plaça d'ús intensiu

Rambla Volart Els bancs són massa baixos i a la gent gran els costa seure i aixecar-se

És necessari millorar-ne l'accessibilitat, ja que en aquest carrer hi ha un centre ocupacional 
per a persones amb altres capacitats.

Hi ha dos arbres que creixen de manera que resten espai i mobilitat. Es demana que canviïn 
l'espècie F.20
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Treure-la o reaprofitar-la, donar-li un segon ús, però mantenint-la neta i arreglada

Respecte dels arbres de la plaça del Guinardó

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat amb 
plaça Nen de la Rutlla

Reforçar la zona posant contenidors a carrers propers. Posar tapes a les papereres de la zona per 
evitar l'enlairament de les bosses amb brossa pel vent.

Fanals de Mare de Déu de Montserrat fins Pg 
Maragall

Fer com d'altres fanals del carrer Mare de Déu de Montserrat que, per les queixes veïnals, es van 
adherir, als fanals del carrer, uns petits fanals dirigits a les voreres que resolen el problema

Cabina de telèfon del carrer Mare de Déu de 
Montserrat, 117

Canviar l'espècie, que no tingui fulles o fruits en forma d'agulles. I que creixin rectes cap amunt. 
També es comenta que el veïnat volia treure tots els arbres per a poder fer millor la festa popular 
que fan un cop al mes.

Respecte dels pals elèctrics (de fusta i antics) 
de les voreres

Treure tots els pals, ja que resten espai en voreres ja antigues, s'ha de revisar bé a quants carrers  
n'hi ha
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FOTOGRAFIES

Carrer Maspons i Labrús (Foto 1)
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Carrer La Bisbal (Foto 2)
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Carrer Mare de Déu de Montserrat/plaça Nen de la Rutlla (Foto 3)
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Carrer Telègraf (Foto 4, Foto 5)
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Carrer Mare de Déu de Montserrat, 117 (Foto 6)
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Pintades (semàfors, caixes de llums...) (Foto 7)
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Carrer Amílcar, 186 (tot el carrer) (Foto 8, Foto 9, Foto 10)

Plaça Catalana (Foto 11, Foto 12, Foto 13)
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Carrer Amílcar 209 (Foto 14)

Carrer Amílcar 199 (Foto 15)
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Carrer Amílcar 156 (Foto 16, Foto 17)



13

Carrer Lloret i Valls-Llosera (Foto 18)
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Carrer Varsòvia amb Vinyals (Foto 19)
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Plaça del Guinardó (Foto 20, Foto 21, Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25)
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