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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI DEL CARMEL 

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ 

Data:  26/05/2022 Horari: 18:30- 20:30 h 

Lloc: Biblioteca El Carmel – Juan Marsé (C/ Murtra, 135) 

Enllaç al vídeo: Consell de Barri el Carmel. Dijous,  26 de Maig de 2022, de 18:30 a 20:30h 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Temes d’interès del barri. 

2. Cuidem Barcelona – Nova contracta de neteja 

3. Torn obert de precs i preguntes 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Carlos Romero (tècnic representant de GAMI), Montse Montero (Presidenta Associació de Veïns), 

Núria Carmona (consellera tècnica de Districte) i Eduard Vicente (Gerent Districte). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora) 

https://youtu.be/rksv_kyoVbc
https://youtu.be/rksv_kyoVbc
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ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

55-58 Persones  (33-36 dones). 

Entitats presents:  

AV del Carmel 

 

COMENTARIS DE LA CIUTADANIA SOBRE EL PLA CUIDEM BARCELONA I LA NOVA CONTRACTA DE 

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

Quant al procés: 

• Hi ha un sentiment de responsabilització del treball de prospecció sobre la ciutadania.  

• Pensen que no és un pla específic pel barri perquè no veuen a la presentació les diferències 

entre els barris de Barcelona, tenint en compte que el Carmel és de muntanya. Sol·liciten 

informació dels elements diferenciadors pel barri. 

• Pregunten si s’ha calculat correctament la quantitat de contenidors i la seva ubicació. 

Sol·liciten informació i més contenidors per evitar els desbordaments.  

Quant a la neteja i manteniment: 

• Demanen més personal de neteja. 

• Passatge Ceuta, zona amb esglaons de muntanya on no arriba el personal de neteja. 

• Rambla el Carmel: paviment en mal estat, brutícia i males olors. 

• Reclamen més neteja de parterres i jardineres del solar de la Paula. 

• Reclamen més neteja carrer Hortal i plaça de Jaume Planes. 

• Reclamen més neteja al passatge Sigüenza. 

• Incivisme a la plaça Pastrana i molta brutícia. 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Es reclama recollir els residus de l’entorn dels contenidors i a sota d’aquests, que els camions 

no recullen. Més camions de neteja o que passin més sovint. 

• Sol·liciten més contenidors, ja que sempre els troben desbordats, i també més papereres. 

• Sol·liciten papereres i augmentar la periodicitat del buidatge en els camins de pujada als 

búnquers, muntanya pelada, anada a Park Güell, passatge Ceuta... per massificacions de 

persones (veïns i turistes), gossos,... i genera més necessitats de neteja. 

Control de plagues: 

• Reporten problemes amb rates, especialment en zones de parcs i jardins i al voltant dels 

contenidors. 

• Pipicà del c/ Hortal, hi ha proliferació de rates. 

Quant a l’arbrat i el verd: 
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• Pregunten si l’arbrat del barri s’ha calculat correctament, ja que hi falten... 

• Parcs i jardins amb manteniment pobre, les zones de gaudi per nens amb molta brutícia. 

• Espais verds de difícil accés per brossa. 

• Demanen uns arbres més adequats pel clima mediterrani i que no deixi tantes restes i brutícia 

pels carrers (Baixada Passarell). 

• Neteja de banc després de poda en els boscos del final de Dr. Bové i Gran Vista. Demanen 

recollida i desbrossada. 

Àrees de gossos: 

• Pipicà de C/ Hortal, no drena, quan plou s’inunda, i fins que s’asseca no es pot utilitzar.   

Quant a infraestructures i mobilitat: 

• Al carrer Dante, entre Rambla del Carmel i carrer d’Arbós, sol·liciten banquetes per seure.  

• Sol·liciten informació i revisió de les instal·lacions i infraestructures de cablejat. 

• Rambla el Carmel: paviment en mal estat, brutícia i males olors. 

• Passatge Ceuta: reporten caigudes pel mal estat de les escales. 

• Voreres malmeses per les arrels dels arbres a Rambla del Carmel, Llobregós i Conca de 

Tremp. 

• Sol·liciten pintura antilliscant a tapes de reg del solar de Paula. 

• Col·locar de nou la parada de Lisboa del 87 o 86 a on estava. On s’ha col·locat, no s’ha posat 

marquesina i hi ha poca il·luminació. 

 

 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

 

S’apunta aquells punts del barri on fa falta neteja. 

 

• Es respon que es té en compte la diferència entre el Carmel i la resta de barris, és per això 

que es faran passejades i sessions amb tècnics/ques i veïns/es conjuntament. La inversió 

arriba al Carmel, es té en compte el barri i les seves característiques particulars. 

• Sobre la ubicació dels contenidors, s’informa que hi ha un treball continu al darrere per 

ubicar-los.  

• Es comunica el canvi de neteja dels parcs i jardins amb el nou contracte de neteja, a partir del 

setembre la neteja no la portarà parcs i jardins, sinó la mateixa empresa de neteja.  

• Quant a les podes, es demanarà una revisió per veure si els han  passat per alt zones que 

s’haurien de podar, i si és el cas, es podarà. 

• S’apunta i es treballarà en la demanda de banquetes per seure al carrer Dante. 

• Passatge Ceuta, apuntat està, es trasllada.  

• Quant a plaça Pastrana, hi ha intervencions, policia de barri, hi ha rondes de reunions amb 

els veïns per exposar aquests problemes d’incivisme. Es passarà nota per si s’ha de reforçar. 
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• S’ha pres nota dels punts referents a escocells, arbrat, neteja, control de plagues... que es 

tindrà en compte en el desenvolupament del Cuidem Barcelona. 

• Revisar plataformes de parada a Conca de Tremp. Parada del 119. 

 

 

***Totes les preguntes que no han pogut ser respostes queden anotades i s’estudiaran per poder 

donar una contestació a la sessió de retorn. 

 

Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat s’anuncia la futura convocatòria de la passejada 

amb ciutadania pel dia 7 de Juny a la plaça Pastrana, per continuar proposant millores sobre el 

manteniment de l'espai públic. 

 

 


