
PASSEJADA CUIDEM BCN A LES PLANES

BARRI: LES PLANES

ASSISTÈNCIA:  4 persones (2 dones) DISTRICTE: SARRIÀ - SANT GERVASI 

DATA I HORARI: 22/06/2022 de 18:00 a 19:45 h

ZONA: COMENTARIS:

Camí de la Reineta, 15 S'acumula brossa fora dels contenidors  F.1

Carrer Torrent del Rovelló, 2 (proposta)
Es valora molt positivament la senzillesa de la tanca instal·lada vora la calçada, es proposa 

estendre la iniciativa per contenir vegetació i esllavissades  F.2

Carrer Camí del Mas Sauró, 1
Contenidors usualment col·lapsats, la residència Mas Sauró potser hauria d'establir un 

sistema propi per als seus residus F.3

Els contenidors estan desordenats, es proposa augmentar la plataforma de ciment i col·locar-

los entre tanques de fusta per arranjar aquesta ubicació F.4

Punt crític quan plou per esllavissades i torrents d’aigua F.5

nou Restaurant
Contenidors usualment col·lapsats, estudi i redimensionament de la recollida o que el 

restaurant estableixi un sistema propi per als seus residus (sense foto)

Camí de la Font dels Pins Manca de servei de neteja del carrer, no s'entra a netejar F.6

Camí de la Reineta, 63 Pas massa estret per als vehicles de neteja F.7

Barri de Mas Sauró
Donada l'abundància de contenidors i la problemàtica senglars-papereres, demanen des de 

l'AV, retirar  totes les papereres (sense foto)

Barri del Rectorat És la zona on es produeixen més esllavissades  (sense foto)
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ZONA: COMENTARIS:

Passeig Solé i Pla Vandalisme recurrent sobre el panell informatiu amb el mapa de la zona i les rutes F.8

Pont per als vianants cap a l'estació (Passeig Solé 
i Pla, 2)

Retirar la paperera i posar-hi contenidors, genera problemàtiques (sense foto)

Les Planes
Problemàtica amb les restes de poda privades, s'acumulen als contenidors d'orgànica i 

podrien generar incendis (burilles, etc.) F.9
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

No es coneix la pauta del servei de neteja, 

tampoc les bases ni el programa de 

desbrossament

Rebre aquesta informació a través d'una bustiada o a partir de les AV

El pas de senglars sovint genera esllavissades, 

que juntament amb les restes de 

desbrossament i les plantes que creixen a les 

voreres, acaben sent molts presents i 

s'acumulen  

Cal entendre la neteja dels barris de muntanya d’una forma qualitativament diferent de la resta de 
la ciutat, els equips han de portar cubell i pala sistemàticament. Per cobrir tota la superfície, 

s'hauria de donar suport amb mecanització de la recollida

Proliferació de mosquits Fer campanyes de prevenció i bones pràctiques per reduir la incidència

Els residus que queden sota els contenidors, 

pels voltants o per la part de darrere, sovint 

s'acumulen a la vegetació

Es proposa instal·lar tanques per la banda de darrere dels contenidors i fer neteges específiques 

dels voltants, rere una intervenció inicial de neteja integral

Aparcaments de bicicletes
Es fa la proposta de posar aparcaments segurs de bicicletes a les estacions de FGC o a prop 

d'aquestes

Papereres del barri de Mas Sauró
Donada l'abundància de contenidors i la problemàtica senglars-papereres, demanen des de l'AV, 

retirar  totes les papereres 

Redistribució de contenidors (Camí del Pantà, 

58)
En aquests dos punts de recollida, hi ha dos contenidors de rebuig i la proposta es unificar els dos 

punts deixant contenidor de resta i posar contenidor d’orgànica

Redistribució de contenidors (Camí de la Font 

dels Pins, 70-54)
Hi ha un contenidor de resta en mal estat que s’hauria de canviar i afegir un contenidor 
d’orgànic

Redistribució de contenidors (Camí de la Font 

dels Pins, 30)
 Eliminació del punt per la proximitat amb l'altre punt de recollida
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Redistribució de contenidors (Camí de la 

Reineta, 21)

 Aquet punt es on estava antigament el contenidor de voluminosos, i la demanda dels veïns 

es col·locar en aquet punt recollida de reciclatge (envasos, paper i vidre) i eliminar el de rebuig 

ja que n'ho ha al numero 12 del mateix carrer

Redistribució de contenidors (Carrer Camí del 

Mas Sauró, 47)
 Eliminació del punt de recollida, per la proximitat amb els contenidors del sud a Camí de la 

Reineta
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FOTOGRAFIES

Camí de la Reineta, 15 (Foto 1)
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Carrer Torrent del Rovelló, 2 -proposta- (Foto 2)
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Carrer Camí del Mas Sauró, 1 (Fotos 3-5)
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Camí de la Font dels Pins (Foto 6)

8



Camí de la Reineta, 63 (Foto 7)
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Passeig Solé i Pla (Foto 8)

Les Planes (Foto 9)
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