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CUIDEM BCN A SANTS - MONTJUIC 

CONSELL DE BARRI DE LA BORDETA 

DISTRICTE SANTS - MONTJUIC 

Data:  27/06/2022 Horari:  – 18:00 h a 20:30 h 

Lloc: EMAV, sala d'actes a la Gran Via 173-175 (Can Batlló) 

Enllaç: Consell de barri La Bordeta 

ORDRE DEL DIA:  

1. Informe del regidor. 
2. Torn obert de paraules. 
3. Pla Cuidem Barcelona. 

 

 

TAULA PRESIDÈNCIA: 

Sr. Marc Serra (Regidor), Sra. Aida Guillén (Gerent del Districte), Enric Jara (Comissió de Veïns i 

Veïnes de La Bordeta). 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT:   

 

Amor Gonzalez (Técnica de barri), Ariadna Ros (Coordinadora territorial), Francesc Roma 
(Participació). 

 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA:  

16 persones  

Entitats presents: 

 A.V de la Plaça de la Farga 

 

 

 

 

https://youtu.be/MKl_Xmm7Wdg
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COMENTARIS DE LA CIUTADANIA SOBRE EL PLA CUIDEM BARCELONA I LA NOVA CONTRACTA 

DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

Quant a la neteja i la recollida de residus: 

• Carrer Gavà: no es neteja ni es desinfecta mai el carrer; es demana baldeig intensiu a 

la zona. 

• Carrer Gavà: no es netegen els contenidors, hi ha problemes de males olors a l’estiu. 

• Casa de fusta amb Constitució: manca neteja a la zona. 

• Casa de fusta amb Constitució: manca baldeig a la zona. 

• Passatge Montserrat Andrés: manca neteja a la zona. 

• Carrer Alpens: netejar pintades de les jardineres. 

• Carrer Crillón: tanca degradada i bruta. 

• Carrer Crillón: netejar pintades de la tanca. 

• Plaça de la Farga: entorn de la pista de jocs bruta i degradada. 

• Plaça de la Farga amb Alpens: netejar jardineres. 

• Plaça de la Farga: augmentar neteja zona de jocs infantils. 

• Carrer Rossend Arús: netejar pintades a les jardineres. 

• Plaça Cal Muns: manca neteja. 

• Carrer Sant Crist amb Cros i Almeria: netejar pintades al mobiliari urbà. 

• Carrer de la Constitució: augmentar neteja. 

• Carrer Leiva amb Àliga: augmentar neteja. 

• Carrer 26 de Gener: augmentar neteja.  

 

Quant a parcs i jardins: 

• Plaça de la Farga amb Alpens: jardineres degradades. 

• Plaça de la Farga: replantar arbres tallats. 

• Plaça de la Farga: eliminar soques d’arbres. 

• Plaça de la Farga 6-8: replantar escocell. 

• Carrer Rossend Arús: plantar més arbrat. 

• Carrer Almeria 44: cal replantar arbre. 

• Plaça de la vidriera: manca manteniment del verd. 

• Rambla Badal: reposició de l’arbrat. 

• Barri en general: replantar escocells buits. 

• Carrer Corral: manteniment del verd. 

• Carrer Corral: instal·lar tanques al verd. 

• Carrer Amadeu Oller amb Gran Via: Enjardinar la zona.  

• Carrer Leiva: manteniment de les jardineres.  
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Quant a infraestructures i mobilitat:  

• Carrer Gavà: els cotxes aparcats impedeixen que els camions de neteja passin pel 

carrer, es demana eliminar els aparcaments. 

• Barri en general: es demana millorar la senyalització de camins escolar. 

• Plaça de la Farga: instal·lar un bany autogestionat pels jugadors de petanca. 

• Carrer Alpens: vorera a l’inici del carrer amb rajoles trencades i soltes. 

• Carrer Alpens: senyal de trànsit i fitó torçats.  

• Carrer Ferreria: façana del garatge completament degradada. 

• Plaça de la Farga: reemplaçar la reixa de la pista per un altre estructura més 

protectora. 

• Plaça de la Farga: instal·lar ombra a la pista. 

• Plaça de la Farga: completar el tancament dels parterres. 

• Carrer Rossend Arús: cal substituir llambordes. 

• Carrer Rossend Arús: substituir fitons desapareguts. 

• Carrer Rossend Arús: manca il·luminació. 

• Carrer Rossend Arús: es demana pacificar el carrer. 

• Carrer Juan Bravo amb Olzinelles: escocells molt degradats. 

• Carrer Juan Bravo amb Olzinelles: reparar coixí berlinès de la carretera 

• Carrer Juan Bravo amb Olzinelles: paviment molt degradat. 

• Carrer Almeria: escocells degradats. 

• Carrer Almeria: fitons doblegats i trencats. 

• Carrer Sant Crist amb Cros i Almeria: paviment destrossat 

• Carrer Ferreria amb Almeria: aparcaments indeguts de camions. 

• Carrer Ferreria amb Guardiana-Alpens: fito trencat. 

• Carrer Jocs Florals amb Constitució: Reparació de les lloses trencades. 

• Plaça Suria: es demana urbanització de la plaça. 

• Rambla Badal 90: rehabilitar escocell. 

• Rambla Badal 90: rehabilitar pilones i fitons. 

• Escola Cavall Bernat: estudi de construcció d’un parc infantil. 

• Carrer Jocs Florals amb Constitució: reparar paviment. 

• Carrer Constitució des de Sagunt fins a Riera Blanca: ampliar voreres. 

• Carrer Sagunt 22: vorera sense pavimentar. 

• Carrer Súria amb Riera de Tena: reparar escocells aixecats. 

• Passatge Andalusia: zona sense pavimentar. 

• Carrer Almeria amb Gavà: substituir bancs del carrer per cadires per evitar pernoctes. 

• Carrer Almeria 13: fitó trencat. 

 

Quant a Aigües: 

Quant a tinença responsable:  

• Casa de fusta amb Constitució: problemàtica amb excrements de gossos. 
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• Passatge Montserrat Andrés: parterres i jardineres fetes malbé per acció de gossos. 

• Carrer Almeria 13: problemàtica amb excrements de gossos. 

Quant a serveis socials: 

• Carrer Gavà: problemàtica de persones sense sostre a la zona. 

• Plaça de la Vidriera: problemàtica de persones sense sostre a la zona. 

• Carrer Magòria: es demana informació sobre el nou centre de drogoaddicció del barri. 

Quant a Guàrdia Urbana:  

• Plaça de la Vidriera: problemàtica amb ferrovellers a la zona. 

• Jardins de Celestina Vigneaux: zona del parc infantil utilitzada per pràctiques sexuals. 

• Jardins de Celestina Vigneaux: zona de botellada i festa. 

• Passatge Montserrat Andrés: actuació davant de joves que juguen a pilota contra les 

façanes a totes hores. 

• Barri en general: problemàtica amb ferrovellers. 

• Plaça de la Farga: control de gent que orina a la zona de la font. 

Quant a informadors i agents cívics:  

• Barri en general: es demana la implantació de vigilants a parcs, places i jardins. 

 

 

Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat es convoca el 12/07/2022 una passejada 

amb ciutadania que s’iniciarà a Can Batlló a les 18:00 h per continuar proposant millores 

sobre el manteniment de l'espai públic. 

 

 

 


