
PASSEJADA CUIDEM BCN HORTA - GUINARDÓ

BARRI: SANT GENÍS DELS AGUDELLS

ASSISTÈNCIA: 13 Persones (5 dones) DISTRICTE: HORTA - GUINARDÓ

Entitats presents: AV. SANT GENÍS
DATA I HORARI: 14/06/2022 de  17:30-20:00h

ZONA: COMENTARIS:

Plaça Meguidó Cal millorar la neteja del parc

Replantar arbrat en els escocells i jardineres que es troben buits (F. 1 i 2)

Espais de gaudi infantils molt vulnerables al sol d'estiu, demanen més presència d'arbres

Revisar les banquetes per seure, es troben en mal estat de manteniment (F. 3 i 4)

Plaça Meguido direcció carrer lladoners Tanca del pipicà trencada  (Fotos 5)

Pipicà amb un manteniment precari, excés d'excrements i orins que generen molt mala olor 

a la zona (Última neteja consta del 23 de maig de 2022) (F. 6 i 7)

Enfront del pipicà, espai sota la plaça Meguidó, pintades i restes d'orins de persones (F. 8)

Casal de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells 

amb carrer Naïm
Replantar arbrat a la zona (F. 9)

Netejar i revisar parterres de la zona (F. 9)

Millorar el verd de la zona 

Zona de contenidors amb brutícia i residus per fora (F. 11)

Manteniment de voreres del carrer (F. 10)

Millorar l'asfaltatge del carrer
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ZONA: COMENTARIS:

Males herbes sortint de la vorera i asfalt (F. 12)

"Illeta" enfront el nº 7, demanen una tanca i enjardinar-la amb plantes i arbrat

Carrer Haifa Revisar poda de l'arbrat del carrer

Escocells per desbrossar

Carrer d'Idumea Cal asfaltar tot el carrer (estat molt precari de l'asfalt) (F. 13 i 14)

"Aparcaments" improvisats sobre parterres amb escombraries (F. 15)

Enfront el Bloc 10-12, tronc d'arbre tallat les arrels del qual tenen la vorera molt aixecada, 

escocell amb escombraries (F. 16 i 17)

Avinguda Jordà 12 Vorera en mal estat, es formen bassals, millorar drenatge (F.18)

Avinguda Jordà 10 Escocells amb brutícia i escombraries (F. 19)

Vorera en mal estat (F. 20)

C/ Naïm amb Av. Jordà
Els gossos provoquen destrosses al parterre / jardí (Col·locar cartell "gossos no"? Posar una 

tanca?)

Jardins entre edificis d'entre C/ Lledoner, C/ Sidó 

i Av. Jordà (F. 40)
Posar tanques als parterres per evitar l'ús no autoritzat de "pipicà"

Els orins dels gossos arriben a les finestres dels baixos dels edificis, es generen males olors a 

la zona pels excrements i orins

Paviment on cal millorar el drenatge, ja que quan plou es formen bassals que dificulten molt 

l'accessibilitat als edificis

Av. Jordà amb C/ Getsemaní Vorera aixecada per les arrels dels arbres

Contenidors bruts i amb residus pel voltant

Millorar la senyalització del carrer Getsemaní a l'entrada al pàrquing
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ZONA: COMENTARIS:

Caldria pintar un pas de vianants on l'entrada / sortida del pàrquing de Getsemaní (F. 21)

Carrer de Judea, 1 Vorera en mal estat al costat de la farmàcia

Carrer Perea (F. 22, 23, 24 i 25) Parterres amb brutícia

Vorera en mal estat

Motos a la vorera

Carrer Perea, 1-3 Voreres en mal estat, inclinació de vorera que cal revisar

Parterres de la zona de la illeta descuidats (F. 26 i 27)

Carrer Tiró, 2-4, 5-7 i 6-8 amb Carrer Perea (Zona 

sobre el pàrquing)
Jardins molt descuidats amb escombraries (F. 28 i 29)

Banquetes per seure en mal estat de manteniment, amb brutícia i amb fragments trencats

Jardins de Judea amb Tiró Pintades a les parets de l'escala

Cal millorar el manteniment dels jardins i parterres descuidats (F. 30 i 31)

Revisar el tipus de paviment, informen de gent gran que pot patinar i caure

Carrer Montaber Millorar la neteja dels parterres

Presència d'excrements

Plaça de Palestina Cal millorar la neteja del parc

Escocells buits (F. 32)

Desbrossar la zona del parc infantil

Demanen més arbres pel parc

Revisar escocells i voreres aixecades dels escocells que miren al carrer Getsemaní

Plç. Palestina amb C/ Getsemaní Parterres i jardins que s'utilitzen per llençar escombraries (F. 33 i 34)

Parterres i jardins on hi ha persones que orinen i "evacuen"

Falta d'accessibilitat per persones de mobilitat reduïda (Demanen una rampa)
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ZONA: COMENTARIS:
Presència de rates

Carrer Getsemani, 4 (F. 35 i 36) No arriba la neteja de la vorera en aquest tram 

Vorera amb males herbes

Es formen bassals quan plou i es produeixen esllavissades de la terra de les jardineres del 

costat

Carrer Lledoner, 3 Revisar parterres i arbrat (F. 38 i 39)

Excrements de gos per tot el carrer

Voreres del voltant dels escocells trencades (F. 37)

Cal desbrossar els escocells (F. 37)

Jardins de Violant de Bar S'utilitza de pipicà no autoritzat

Cal desbrossar i netejar el parc i jardins

Carrer Lledoner, 20 Revisar jardins i la presència d'un forat (F. 45)

Davant, vorera amb molta inclinació que dificulta la mobilitat del veïnat, trams amb la vorera 

trencada (F. 41, 42, 43, 44 i 46)

Herbes a la vorera

Carrer de Natzaret, 44 amb Escola M. de Déu de 

Montserrat
Sorra a la vorera constant

Revisar escocells

Residus pel voltant dels contenidors (F. 47)

Revisar paviment, filons i voreres en mal estat. (F. 48 i 49)

Presència d'excrements

Plaça Madrona Prat Canviar el reductor de velocitat per trobar-se trencat (F. 50)

Cal col·locar infraestructures d'enllumenat per la falta d'aquestes

C/ Natzaret amb Plç Madrona Prat Cal desbrossar i millorar el verd (F. 51)

Revisar escales (F. 51)

Av. Jordà amb C/ Natzaret Tram de vorera molt estreta, demanen ampliar-la (F. 53)

Vorera del costat del Bloc 6, Motos a la vorera (F. 52)
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ZONA: COMENTARIS:

Carrer de Natzaret, 51-81 (Annexos) Escombraries i terra que envaeix la vorera

Presència d'excrements

Carrer Saldes, 17-47 (Annexos) Escombraries i terra que envaeix la vorera

Presència d'excrements

Carrer d'Olvan (Annexos) Presència de tanques i pilones de formigó que obstaculitzen la correcta circulació

Microbus 112 amb dificultats per prendre la corba

Carrer d'Olvan junt al nº 32 i 40-42 (Annexos) Solars descuidats, demanen que els propietaris s'encarreguen de netejar i desbrossar

Voreres amb terra procedent dels solars

Carrer Viver amb Carrer Costa Pacheco 

(Annexos)
Terrenys descuidats plens d'escombraries

Carrer d'Elies Pages, 27 (Annexos) Tanca de la vorera en mal estat a punt de caure
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Casal de Gent Gran de Sant Genís
Proposen que al casal es faci algun tipus d'activitat relacionada amb el manteniment del verd i 

parterres, voldrien assessorament per part de l'ajuntament, i concretament de parcs i jardins, per 

poder fer alguna cosa al respecte.
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FOTOGRAFIES

Plaça Meguidó (Fotos 1, 2, 3 i 4)
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Plaça Meguidó direcció carrer Lladoners (Fotos 5, 6, 7 i 8)
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Casal de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells amb C/ Naïm (Fotos 9, 10 i 11)
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Carrer d'Idumea (Fotos 12 i 13)
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Carrer d'Idumea (Fotos 14 i 15)
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Carrer d'Idumea (Fotos 16 i 17)
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Avinguda Jordà 12 (F.18)
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Avinguda Jordà 10 (Fotos 19 i 20)
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Av. Jordà amb C/ Getsemaní (Foto 21)
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Carrer Perea (Fotos 22, 23, 24 i 25)
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Carrer Perea, 1-3 (Fotos 26 i 27) i Parc sobre el pàrking - C/ Tiró amb C/ Perea (Fotos 28 i 29) 
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Jardins de Judea amb Tiró (Fotos 30 i 31)
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Plaça de Palestina(Foto 32)
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Plç. Palestina amb C/ Getsemani (Fotos 33 i 34)
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Carrer Getsemani, 4 (Fotos 35 i 36)
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Carrer Lledoner, 3 (Fotos 37, 38 i 39)
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Jardins entre edificis d'entre C/ Lledoner, C/ Sidó i Av. Jordà (Foto 40)

23



Carrer Lledoner, 20 (Fotos 41, 42, 43 i 44)
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Carrer Lledoner, 20 (Fotos 45 i 46)
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Carrer de Natzaret, 44 amb Escola M. de Déu de Montserrat (Fotos 47 i 48)
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Carrer de Natzaret, 44 amb Escola M. de Déu de Montserrat (Foto 49)
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Plaça Madrona Prat (F. 50)
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C/ Natzaret amb Plç Madrona Prat (Foto 51)
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Av. Jordà amb C/ (Fotos 52 i 53)
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Annexos presentats per una veïna
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Annexos presentats per una veina
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Annexos presentats per una veina
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