
PASSEJADA CUIDEM BCN -VALL D'HEBRON

BARRI: VALL D'HEBRON 

ASSISTÈNCIA: 9 Persones (6 Dones) DISTRICTE: HORTA - GUINARDÓ

Entitats presents: AVV Vall d'Hebron
DATA I HORARI: 08/06/2022 de  17:30-19:40h

ZONA: COMENTARIS:

Jardins Can Brassó Revisar el sistema de reg i aspersors

Millorar el verd, parcs i jardins

Es demanen aparells d'exercici físic

Enfront del DiR Club Hispà, paviment en mal estat i brutícia (F. 1)

Escocells buits, demanen replantar arbrat (F. 2)

Males herbes que surten de sota la façana (F. 3)

Joan de Mena, 1-3 Paviment en mal estat per circulació de vehicles (F. 4, 5 i 6)

Enfront, zona verda descuidada, escombraries i un armari del mur obert on deixen trastos i 

mobiliari (F. 7)

Jardins descuidats, falta de manteniment (F. 8 i 9)

Escocells buits, demanen replantar arbrat (F. 10)

Problemes amb rates

Carrer entre Joan de Mena i Vall d'Hebron Falta de senyalització del carrer, ens diuen els veïns que els repartidors sempre es perden

Carrer Joan de Mena, espais entre Edificis Jardins i zones de gaudi infantil bruts, descuidats, amb proliferació de males herbes (F. 11)
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ZONA: COMENTARIS:

Carrer Joan de Mena, espais entre Edificis
Jardins, espais de gaudi infantil, paviment i escales amb proliferació de males herbes (F.11, 

12 i 13)

Proliferació d'insectes que piquen als veïns i als seus animals per aquests espais

Excrements i orins de gossos

Escales trencades (F. 14)

Túnel sota la ronda (accés Vall d'Hebron amb 
Montbau)

Brutícia acumulada, fosc i afirmen que és insegur, especialment a les nits

Pas de Can Mercé Falta de senyalització del carrer, ens diuen els veïns que els repartidors sempre es perden

Ascensor que quasi mai es troba en funcionament, focus de brutícia. Demanen que es tregui 

si no es pot fer servir mai. (F. 15)

Jardins de Frida Kahlo
Zona de petanca, millorar el seu manteniment, substituir taulons podrits, recol·locar tauló 

d'anuncis. (F. 16, 17, 18 i 19)

Desbrossar parterres i millorar el verd (F. 20 i 21)

Problemes de vandalisme

Paviment i tarima d'espectacles es troben en mal estat de manteniment (F. 22 i 23)

Carrer Arquitecte Moragas Paviment en mal estat (F. 24)

Carrer Berruguete, 80 Parterres i jardins descuidats (F. 25)

Escocells buits, demanen replantar arbrat

Plaça Joan Cornudella Cal revisar els desaigües 

Josep Pallach Vorera en mal estat per la circulació de vehicles que accedeixen al garatge del nº1 (F. 26 i 27)

Zona de la cistella, revisar el terra, demanen un paviment segur per a les caigudes de la 

canalla que juguen a pilota, ja que a terra hi ha pedres punxants

Desbrossar escocells i replantar arbrat

Carrer Can Travi, 37 - 43 Asfalt en molt mal estat (F. 28)
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ZONA: COMENTARIS:
Demanen connectar l'asfalt del carrer amb el pàrquing del costat per millorar la circulació (F. 

29)

Entorn el local d'entrega d'aliments es troben persones usant la zona de wc (orins i 

excrements)

Carrer Ventura Rodríguez Placeta interior, quan plou, l'aigua no drena correctament, cal revisar el drenatge

Desbrossar jardins i voreres i retirar males herbes
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Jardins de Can Brassó Demanen aparells d'exercici físic

Ascensor espatllat Demanen retirar l'ascensor si sempre ha d'estar espatllat, ja que és un nucli de brutícia

Josep Pallach
Demanen un paviment o pista amb un material segur per les caigudes de la canalla que juga a 

pilota

Can Travi 37-43 Demanen connectar el carrer amb el pàrquing per millorar la circulació

Demanen lavabos públics 
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FOTOGRAFIES

Jardins de Can Brassó (Fotos 1, 2 i 3)
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Joan de Mena, 1-3 (Fotos 4, 5, 6 i 7)
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Joan de Mena, 1-3 (Fotos 8, 9 i 10)
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Carrer Joan de Mena, espais entre Edificis (Fotos 11, 12, 13 i 14)
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Pas de Can Mercé (Foto 15)

9



Jardins de Frida Kahlo (Fotos 16, 17, 18 i 19)
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Jardins de Frida Kahlo (Fotos 20 i 21)
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Jardins de Frida Kahlo (Fotos 22 i 23)
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Carrer Arquitecte Moragas (Foto 24)
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Carrer Berruguete, 80 (Foto 25)
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Josep Pallach (Fotos 26 i 27)
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Carrer Can Travi, 37 - 43 (Fotos 28 i 29)
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