
 

 

 

Consell de Barri del Carmel  

 

Data:  26 de maig de 2022 

Lloc:  Biblioteca del Carmel-Juan Marsé.  

 

 

Assistents:  

-Taula: Sra. Núria Carmona (Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), sr. Eduard 

Vicente (gerent) i sra. Montserrat Montero (vicepresidenta del Consell).  

-Grups polítics representats:  5 

-Entitats representades:   2 

-Veïnes i veïns assistents:   50 

 

Ordre del dia: 

1. Temes d’interès del barri  

2. Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja 

3. Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 

d’acords. 

 
La consellera tècnica inicia la sessió disculpant al conseller de barri i la regidora que 

no poden venir per problemes de salut i dóna pas als punts de l’ordre del dia. 

 

1. Es refereix breument a l’estat actual de projectes i actuacions en marxa al barri. 

Les escales de la Font de la Mulassa que ja es va presentar als veïns i que la 

previsió d’inici d’obres és maig de 2023. Es presentarà la proposta de 

remodelació dels Jardins de Jaume Planas. A doctor Bové s’ha fet el 

soterrament de les línies de subministrament. S’han acabat les obres al camp 

de futbol del Carmel. En pressupost participatius s’està treballant en la pista 

poliesportiva de l’escola institut Coves d’en Cimany. Del passatge Sigüenza 

s’està avançant en les expropiacions. Per últim, les obres del tancament del 

Turó de la Rovira comencen al setembre.  

 

2. Es realitza la presentació de Cuidem Barcelona, a càrrec de Carlos Romero, 

tècnic d’Ecologia Urbana. Fa la presentació del document que es pot veure 

sencer en el vídeo. L’objectiu és millorar la neteja i el manteniment de l’espai 

públic i per això es posaran més mitjans i demanaran la implicació dels veïns. 

Finalitza la intervenció assenyalant que la nova contracta s’iniciarà a setembre 



 

 

d’enguany als barris d’Horta-Guinardó. Comenta que es recolliran totes les 

aportacions que es facin durant la sessió. Hi ha prevista una passejada amb 

veïns, està convocada el dia 7 a les 16:30 a la plaça Pastrana, si és necessari 

més temps, es pot fer altra sessió.  

 

S’obre un torn de paraules i les intervencions deixen palès que els problemes 

de neteja són importants i requereixen millores. La primera demanda és ajustar 

la neteja en un barri del muntanya que no té que veure amb altres que no hi ha 

aquests desnivells. Es queixen fonamentalment de com es fa la recollida que 

no és eficient, hi ha rates pel carrer, els jardins verticals no es netegen i hi ha 

espais que desbrossen però que després no es netegen,... El Carlos Romero fa 

la recollida i es compromet a elevar-ho per tal d’analitzar-ho i buscar solucions.  

 

La vicepresidenta enumera els punts que es va parlar en la comissió de 

seguiment:  

- El passatge Ceuta té unes escales en molt mal estat i el carrer de Coves 

d’en Cimany està sense asfaltar el seu tram final. Es va dir que es faria 

l’arranjament amb els diners del Parc Güell i no saben com a quedat.  

- Les expropiacions del passatge Sigüenza i com queda la situacions dels 

veïns que allà viuen 

- S’estan produint un increment dels robatoris, ho han detectat sobre tot en la 

zona de doctor Bové.  

- La zona verda i el desdoblament de la zona 25, tant per la part de dalt com 

per la zona de Llobregós, que no hi ha lloc per aparcar.  

- El 86 ha canviat el inici, no hi ha marquesina i no hi ha prou il·luminació. 

- A l’últim consell de barri es van comprometre a visitar la zona de carrer 

Passarell que no s’ha fet.  

 

 

3. Precs i preguntes: 

Es dona pas a les 12 peticions de paraula recollides per escrit a l’inici de la 

sessió. Es dona resposta per part de la taula.  

Se li dona la paraula als veïns del passatge Sigüenza que era un dels temes 

que va sorgir a la comissió de seguiment. Expressen que no estan d’acord amb 

el preu d’expropiació que ha calculat l’ajuntament, es queixen de la falta 

d’informació. S’ha rebutjat la reclamació de la responsabilitat patrimonial que és 

una orientació que va donar la regidora argumentant que la responsabilitat de 

manteniment és dels veïns. Ells consideren que la responsabilitat és de 

l’ajuntament que va donar permisos d’obres durant tot aquests anys i no ha 

actuat des del 2010 que es va afectar la zona. 

També intervenen els veïns del passatge Ceuta diuen no saben res de la 

reforma de les escales que es va proposar abans de pandèmia i que estan en 

molt mal estat. La part de dalt dona al carrer Coves d’en Cimany que no està 

asfaltada, no poden entra ambulàncies, bombers, no hi ha papereres, no 

netegen,... 

 

 



 

 

 

Es dona per tancat el consell de barri a les 21:30.  

 

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-

carmel 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-carmel
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-carmel

