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PASSEJADA CUIDEM BCN AL CARMEL

BARRI: EL CARMEL

ASSISTÈNCIA:  10 persones DISTRICTE: HORTA-GUINARDÓ

DATA I HORARI: 07/06/2022 de 16:30h a 19:15h

ZONA: COMENTARIS:

Carrer Cifuentes Manca baldeig

Brutícia a les jardineres, manca neteja d'aquestes

Plaça Pastrana Punt negre d'incivisme: sorolls, brutícia (orins)

Carrer Trillo Dau de seguretat arrencat F.1

Jardineres brutes

Carrer de Tolrà Cablejat a la façana (ocultar o treure) F.2

Carrer Granollers Poda d'arbrat F.3

Rambla del Carmel Les arrels aixequen paviment i escocells F.5

Manca neteja

Parterres buits

Paviment en mal estat F.6

Manquen papereres i bancs

AVV El Carmel, Entorn A3, Associació 
d'Entreteniment Grupo Dance

Reubicació de les motos aparcades, bloquegen la sortida i resten mobilitat a veïnat amb 
dificultat de mobilitat F.4
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ZONA: COMENTARIS:

Escales malmeses i brutes (manca manteniment i neteja)

Cal treure una soca d'arbre

Es necessita podar els arbres

Projecte amfiteatre

Rambla del Carmel amb carrer de les Lletres Reubicar o eliminar l'àrea de gossos F.8

Eliminar soca d'arbre F.7

Manca neteja (punt negre d'orins)

Parterre trencat F.9

Cal reposar els bancs

Paviment en mal estat 

Els parterres s'usen de pipicà, manca neteja.

Es demanen escales mecàniques al final de la rambla

Carrer de Dante Alighieri (des de Tolrà) Manquen bancs a la vorera de la banda Llobregat

Carrer Dante Tots els escocells aixecats per les arrels F.10

Carrer Dante  129 Contenidors desbordats F.11

Carrer de Sacedón Manca baldeig (zona de pas/ús intensiu)

Zona de motos mal aparcades

Carrer de Sacedón, 18 S'usa de pipicà. Maca baldeig (orins) (F.12)

Solar de la Paula Detectada activitat de rates F.15

És necessari una tapa metàl·lica amb pintura antilliscant F.16

Al verd s'hi acumula brutícia F.14

És necessari podar les plantes

Activitat de persones sense llar F.13
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ZONA: COMENTARIS:

Carrer Mora, 7 Cablejat telefònic visible (Foto 17)

Carrer Bernat Bransi Acumulació habitual de voluminosos

Carrer de Jadraque Manca neteja

Plaça de Lugo Necessària actuació de control de plagues

Punt negre excrements de gossos

Manca neteja

Cal netejar els parterres F.18

Problema amb la tinença irresponsable de gossos

És necessari reparar les proteccions dels arbres

Desbrossar males herbes

Es demana control en la recollida de voluminosos 

Carrer Conca de Tremp (davant de l'església) La font no funciona, cal reparar-la

Carrer Calderón de la Barca amb Lugo Problemàtiques amb la recollida comercial de residus i l'activitat de ferrovellers

Carrer de Lugo Manca neteja (punt negre d'orins) F.19

Carrer Conca de Tremp, 41 Contenidors mal col·locats i sense guia

Manca neteja als contenidors i perímetre

Mala gestió de residus comercials (cartó)

Carrer Agudells Manca neteja, no es recull la brossa després del baldeig

És necessari incrementar la neteja a les escales

Jardineres en mal estat
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Plaça de Lugo Treure el verd i posar ciment per a evitar els excrements de gossos

Fer una actuació vers la tinença irresponsable d'animals o bé prohibir l'entrada als gossos

Carrer Calderón de la Barca amb Lugo Es demanen informadors

Solar de la Paula (reivindicació veïnal)
El veïnat proposa una remodelació, adjuntada més avall, que demana substituïr la zona verda per 
parterres i zones ajardinades amb ciment, treure els elements obsolets, posar pintura antilliscant 
a zones de reg continuat, decorar el mur frontal i fer una actuació davant els excrements i orins 
de gossos
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FOTOGRAFIES

Carrer Trillo (Foto 1)
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Carrer de Tolrà (Foto 2)
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Carrer Granollers (Fotos 3 i 4)



8

Rambla del Carmel (Fotos 5 i 6)
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Rambla del Carmel amb Lletres (Fotos 7, 8 i 9)
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Carrer Dante (Foto 10)
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Carrer Dante, 129 (Foto 11)
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Carrer de Sacedón (Foto 12) 
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Solar de la Paula (Fotos 13, 14, 15, 16)



14

Carrer Mora, 7 (Foto 17)

Plaça de Lugo (Foto 18)
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Carrer Lugo (Foto 19)
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