
PASSEJADA CUIDEM BCN AL BAIX GUINARDÓ

BARRI: BAIX GUINARDÓ

ASSISTÈNCIA:  11 persones (4 dones) DISTRICTE: HORTA-GUINARDÓ

DATA I HORARI: 14/06/2022 de 13:00 h a 14:40 h 

ZONA: COMENTARIS:

Plaça d'Alfons X Detectada activitat d'alimentadors de coloms F.1

(Els i les usuàries de la petanca netegen la zona) Excrements de coloms a bancs, bicing i paviment

Falta manteniment a tot l'espai F.2

Manquen bancs i papereres

Els bancs que es trenquen es treuen i no es reposen

Escocells buits F.3

Carrer de Praga Les plantes dels escocells no es mantenen ni reguen, estan degradades F.6 i 8

Escocells degradats i bruts F.5

Paviment i calçada en mal estat F.4 i 7

Acumulació d'excrements de coloms F.9

Carrer Rosalía de Castro (sense foto) Acumulació d'excrements de coloms

Manca neteja i baldeig

Tot el barri Acumulació de voluminosos al carrer fora dels dies de recollida

Tot el barri Saturació habitual de contenidors

Tot el barri Plaga de paneroles

Tot el barri Diversos punts on s'alimenten coloms i s'hi acumula brutícia i excrements
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ZONA: COMENTARIS:

Carrer de Praga, 8 Acumulació de voluminosos al carrer fora dels dies de recollida F.10

Carrer de Praga, 12 Forats a la terra de l'escocell (habitual) F.11

Carrer Varsòvia, 68 (sense foto) Escocells buits

Carrer de Varsòvia (tot) (sense foto) Pals elèctrics

Carrer Abd el Kadr Humitats a les parets F.13

Falles en l'arbrat F.12

Males olors (orins)

Carrer Camèlies (Parc de les Aigües) Escocells en mal estat F.14

Carrer Camèlies Crema de contenidors (el fet no és puntual, no s'ha reposat el contenidor cremat) F.15

Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (Parc de 

les Aigües)
Blocs d'esglaó sense fixar F.16

Racó de les escales d'entrada a la biblioteca deteriorat F.17

Jardins d'Hiroshima
Esglaons d'entrada en mal estat, cal reomplir de sorra o canviar el tipus d'accés, ja que 

sempre es buiden de sorra F.20, 22

Gespa i verd, secs i en mal estat F.21, 32

Sots dessota els bancs (se suposa acció de gossos) F.19, 24

Manca ombra, manquen arbres respected el projecte original F.25

Manquen papereres, algunes estan trencades F.18

Tinença irresponsable d'animals

L'accés de grans de metall (el pont) és incòmode per a persones amb dificultats de mobilitat.

Pipicà de Jardins Hiroshima Manca ombra al pipicà F.26, 27, 28

Als bancs del voltant del pipicà hi ha saturació de gent amb gossos que barra el pas. Com que 

al pipicà no hi ha ombra i els bancs estan en mal estat, ocupen aquests bancs del voltant amb 

els gossos.

Sots

A la zona del voltant del pipicà es fan botellades i trenquen la tanca

La font del pipicà està espatllada
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ZONA: COMENTARIS:
Bancs del pipicà trencats

La tanca del pipicà està trencada i despenjada

Sortida Pipicà direcció carrer Thous Tapes en mal estat F.29

Carrer de Thous/Josep Ciurana Mal estat de la façana de l'escola F.31

Les motos aparcades impedeixen el pas i la visió F.30

EL senyal d'Àrea Verda està just davant d'un portal

Arbre buit F.32

Josep Ciurana Pavimentar el carrer (sense foto)

Carrer de Pere Costa, 12 Vorera ondulada F.33

Es necessita ombra, canviar a l'altra vorera (sol) l'àrea d'estacionament

Carrer de Thous/Pere Costa Bosses d'escombraries amb restes de terra i verd al mig del pas F.34

Carrer de Thous, 12 Manca de manteniment i reg al parterre F.35

Carrer de Thous, 6-8
Les cadires i bancs de fusta els han anat trencant i traient del parterre. Queda una cadira 

trencada.

Banc trencat F.36

Carrer de Thous, 2 Quadre elèctric amb tancament malmès F.37

Ronda del Guinardó, 59 Pilones en mal estat F.38

La bunganvilla i l'heura del mur que toca a la carretera creixen massa i els vehicles se les 

emporten quan circulen F.39

Ronda del Guinardó/Castillejos Zona infantil degradada, vella i mal plantejada F.40 1 41

Pintades a les façanes F.42

Ronda del Guinardó, 71
El terra és ple de flors dels arbres. No resulten una molèstia excepte quan plou i se saturen 

els embornals F.43

Cadenat lligat al fanal F.44

Ronda del Guinardó, 79 Pilona en mal estat F.45

Ronda del Guinardó, 81
Senyalitzar el pas de vianants i instal·lar un gual reductor de velocitat (cruïlla banda de 

muntanya)  F.46

Ronda del Guinardó/Carrer del Mas Casanovas
Dessincronització dels semàfors, els autobusos (també el turístic) esperen que es posi en verd 

barrant el pas cap a Mas Casanoves F.47
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ZONA: COMENTARIS:

Ronda del Guinardó Exemple de manca de papereres (no n'hi ha als passos de vianants) F.48

Cartagena/Mas Casanoves Manquen papereres a la zona escolar F.49

Manca manteniment, és zona d'ús intensiu

Manca manteniment del verd de les jardineres F.50

Carrer Mas Casanoves/Castillejos Paviment malmés, aixecat per les arrels de l'arbre F.51

Escocell buit

Carrer Padilla/Mas Casanoves Escocell malmés a prop dels contenidors de reciclatge F.52

Carrer de Padilla, 386 Plaga de rates a la zona del parc F.53

Carrer Mas Casanoves, 9-10 Paviment i gual en mal estat F.54

Carrer Castillejos i Mas Casanoves Excés de pals de fusta elèctrics antics que, a més, barren el pas. F.55

Carrer Mas Casanoves Escocell buit just al pas de vianants F.56

Carrer Mas Casanoves, 52 Vorera en mal estat F.58

Forats de pilones F.57

Carrer Mas Casanoves arribant a Lepant Pals elèctrics F.59

Carrer Mas Casanoves/Lepant Manca poda dels plataners, les branques i les xinxes entren als habitatges F.60

Marina/Lepant (sense foto) Vorera en mal estat, els panots s'aixequen a causa de les arrels dels arbres.

Carrer de Lepant, 401 Escocell buit davant de la residència de gent gran F.61

Carrer Encarnació Davant de la residència
Les motos de l'aparcament de motos del davant de la residència fan soroll, ja que estan 

massa a prop de les habitacions. A més barren el pas a persones de la residència

(des de 198 a 212) Manca verd 

S'ha tret un banc i no s'han posat pilones com a la resta del tram F.62

Davant sortida de metro Alfons X Excrements de coloms F.63

Ronda Guinardó altura plaça Alfons X Grafits, a l'entrada i la sortida de la Ronda F.64, 65 i 66

Retirar marquesina de l'autobús (sense ús)

Ronda del Guinardó/Padilla Plaga de rates a causa de l'activitat d'alimentadors de coloms F.67

Ronda Guinardó 34 Vorera en  mal estat, ballen els panots F.68

Ronda del Guinardó, 38 Residus comercials fora del contenidor
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ZONA: COMENTARIS:
Saturació dels contenidors per residus comercials

Botellades als bancs F.70

Manca de neteja i manteniment als bancs F.70

S'escombra tot cap als embornals (burilles)

Sardenya/Tacsini (sense foto) S'usa de pipicà

Ronda del Guinardó/Sardenya (sense foto) Repintar pas de vianants

Les motos circulen per damunt de la vorera

Les motos aparquen a la zona infantil
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Es demana una altra passejada
Es comenta que hi ha zones crítiques per on no es podrà passar i es demana una passejada més 

exhaustiva

Zona infantil Ronda Guinardó/Castillejos
Replantejar la zona infantil: unir totes les zones de joc, renovar-les, pintar la tanca de fusta o 

renovar-la, posar una mica de verd i ombra.

Respecte de l'acció de les arrels als escocells i 

paviment de Marina/Lepant
Ampliar els escocells

Carrer Encarnació davant de la Residència Reubicar l'aparcament de les motos lluny de la residència

Jardins d'Hiroshima
Es proposa canviar els accessos d'esglaons (de sorra i metall) per rampes, que són més accessibles. 

Es comenta que en comptes de fer-les de sorra que es facin directament d'un material més dur 

perquè no s'hi facin sots ni s'hagin de reomplir.

Disseny del pipicà de Jardins Hiroshima Es proposa actualitzar-lo, amb doble porta d'accés, tanca alta i més ombra

Bancs del voltant de la zona de pipicà de 

Jardins Hiroshima
Es proposa reubicar-los

Carrer Thous/Josep Ciurana (arbre buit)
Es proposa omplir-lo amb una barra de ferro i formigó, com es fa amb altres arbres que tenen la 

soca buida, així s'evita que s'hi llenci brossa dins. 

Carrer Thous/Josep Ciurana (motos) Es proposa traslladar aquesta zona d'estacionament a l'altra cantonada, al carrer Thous

Ronda del Guinardó, 71 Es proposa una actuació puntual d'increment d'escombrada durant la floració dels arbres

Respecte de la manca de papereres Es proposa posar papereres a cada pas de vianants

Escola Mas Casanovas (tanques escolars al 

carrer)

Es proposa estudi per reavaluar el tancament d'aquest tram (útil durant poques hores), genera 

bloqueig de circulació al carrer de Cartagena i a més, es tractaba d'una via de pas d'ambulàncies de 

l'Hospital i de taxis que transportaven pacients (un dels més grans de Barcelona) 
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FOTOGRAFIES

Plaça Alfons X (Fotos 1, 2 i 3)
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Carrer de Praga (Fotos 4, 5,6, 7, 8 i 9)
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Carrer de Praga, 8 (Foto 10)

Carrer Praga, 12 (Foto 11)
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Carrer Abd el Kadr (Fotos 12 i 13)
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Carrer Camèlies (Parc de les Aigües) (Foto 14)

Carrer Camèlies (Foto 15)
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Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda (Parc de les Aigües) (Fotos 16 i 17)
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Jardins d'Hiroshima (Fotos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25)
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Pipicà de Jardins Hiroshima (Fotos 26, 27, 28

Sortida Pipicà direcció carrer Thous (Foto 29)
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Carrer de Thous/Josep Ciurana (Foto 30, 31 i 32)

Carrer de Pere Costa, 12 (Foto 33)
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Carrer de Thous/Pere Costa (Foto 34)

Carrer de Thous, 12 (Foto 35)
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Carrer de Thous 6-8 (Foto 36)

Carrer de Thous, 2 (Foto 37)
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Ronda del Guinardó, 59 (Fotos 38 i 39)

Ronda del Guinardó/Castillejos (Fotos 40, 41 i 42)
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Ronda del Guinardó, 71 (Fotos 43 i 44)

Ronda del Guinardó, 79 (foto 45)
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Ronda del Guinardó, 81 (Foto 46)

Ronda del Guinardó/Carrer del Mas Casanovas (Foto 47)

20



Ronda Guinardó (foto 48)

Carrer Cartagena/Mas Casanoves (Foto 49 i 50)

Carrer Mas Casanoves/Castillejos (Foto 51)
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Carrer Padilla/Mas Casanoves (Foto 52)

Carrer de Padilla, 386 (Foto 53)

Carrer Mas Casanoves, 9-10 (Foto 54)
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Carrer Cartagena i Mas Casanoves (Foto 55)

Carrer Mas Casanoves (Foto 56)
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Carrer Mas Casanoves, 52 (Foto 57 i 58)

Mas Casanoves arribant a  Lepant (Foto 59)
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Carrer Mas Casanoves/Lepant (Foto 60)

Carrer de Lepant, 401 (Foto 61)
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Carrer Encarnació (Foto 62)

Sortida metro Alfons X (Foto 63)
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Ronda Guinardó/Alfons X (Fotos 64, 65 i 66)

Ronda del Guinardó/Padilla (Foto 67)
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Ronda Guinardó, 34 (Foto 68)

Ronda Guinardó, 38 (Fotos 69, 70, 71)
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