
 

EL TERRA QUE TREPITGEM II 
NENE, CACA!! 

L’ESTAT DELS CARRERS DEL BARRI GÒTIC  

Maig 2021 

 
 

 

 

 

 



   

Xarxa Veïnal Gòtic – www.xarxaveinalgotic.org – info@xarxaveinalgotic.org  

 

 

 

INDEX 

1. INTRODUCCIÓ  
2. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
3. JUSTIFICACIÓ 
4. OBJECTIUS 
5. ABAST I LIMITACIONS 
6. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xarxaveinalgotic.org/
mailto:info@xarxaveinalgotic.org


   

Xarxa Veïnal Gòtic – www.xarxaveinalgotic.org – info@xarxaveinalgotic.org  

 

 

INTRODUCCIÓ 
 
“Nene, caca” 

Amb aquest títol podríem estar parlant del llibre de Álvaro de Laiglesia (la primera 

edició data de 1978), o de l'article del diari El País de 1999. Però no. 

Fem referència a l'estat actual dels carrers que trepitgem. Carrers en estat 

lamentable on no podem deixar jugar lliurement als nostres fills, o bé hem de vigilar 

constantment el terra per on caminem vist l'estat en què es troben... 

Haurem de penjar pancartes reivindicatives per cridar l'atenció de les autoritats 

municipals, amb  consignes, pacífiques i fins i tot políticament correctes però 

reivindicatives. Frases com  “"El cotó no enganya", “L'escombrat mecànic on està?”, 

"Màscares de gas o urinaris, Ja!", “Les caques de coloms i gavines, són les nostres 

veïnes?”, etc. 

Recentment hem participat en una trobada en ruta amb el regidor de seguretat i 

prevenció i vam aprofitar l’ocasió per denunciar el lamentable estat del barri. En 

aquest enllaç podeu trobar el resum de la trobada en ruta trobades en ruta amb els 

regidors. 

Caldria fer una profunda revisió dels protocols i seguiment de l’execució dels 

mateixos.  

Causes freqüents de la brutícia als nostres carrers 

En finalitzar l’estat d’alarma el nostres carrers han “recuperat” l’activitat social com 

abans de la pandèmia.  

Aquestes són algunes de les causes més freqüents que comporten l’increment de la 

brutícia als nostres carrers: 

o Esbarjo nocturn, botellots.... 

Aquesta activitat “festiva” comporta moltes conseqüències d’entre les que en 

destaquem, per el cas que ens ocupa, la brutícia que genera. Envasos de tota mena, 

pixums i excrements, vòmits... en formen part del material trobat en acabar la festa. 

o Gossos. 

Els animals de companyia tenen necessitats que han de ser supervisades pels seus 

propietaris. Malauradament ens trobem que l’actitud d’alguns propietaris de gossos 

no és gens cívica. 

o Actituds incíviques  

Com veïns que no respecten els horaris per deixar les escombraries, usuaris que 

llencen papers, xiclets, etc. al terra. 

 

http://www.xarxaveinalgotic.org/
mailto:info@xarxaveinalgotic.org
https://xarxaveinalgotic.org/trobades-en-ruta-amb-els-regidors/
https://xarxaveinalgotic.org/trobades-en-ruta-amb-els-regidors/


   

Xarxa Veïnal Gòtic – www.xarxaveinalgotic.org – info@xarxaveinalgotic.org  

 

 

 

 

o Manca de serveis WC. 

Al barri Gòtic destaca la manca de WC, només 3 en tot el barri. Tant per ubicació 

com per quantitat no són suficients per donar servei als diferents col·lectius que en 

fan ús.  

 

o Neteja inadequada. 

Entenem que l’estat actual dels nostres carrers també és el resultat d’una neteja 

inadequada. Ja fa temps que l’escombrat mecànic, el raspallat del terra, no es fa. El 

que es fa és una parodia del que es tindria que fer.  

 
DEFINICIÓ DEL PROBLEMA 
 

Xarxa Veïnal Gòtic contacta novament amb el consistori per fer-li arribar aquestes 

observacions que documentem amb fotografies.  

Realitzem un recorregut similar al realitzat al seu dia en “El terra que trepitgem I”,  

de nord a sud del Barri Gòtic, que ens impulsa novament a presentar aquest 

document vist que la neteja dels nostres carrers no és la que caldria per poder gaudir 

d’uns carrers i espais nets i sanejats.  

Hem detectat brutícia de molts tipus com: 

- Restes de líquids (taques permanents al paviment) 

- Excrements d’animals 

- Excrements de persones 

- Envasos, llaunes,... 

- Burilles (cigarretes, porros...) 

- Vòmits i d’altres secrecions (escopinades, etc.) 

-  ... 

El Barri Gòtic no destaca per disposar d’espais per a gossos on puguin fer les seves 

necessitats, ni de parcs i jardins, sinó més aviat petits espais verds. 

Cal prestar especial atenció als espais de joc infantils que sovint són utilitzats per 

“altres usos” com botellots.  

JUSTIFICACIÓ 

Segons s’indica al web de l’ajuntament a la secció de “Gestió de la neteja de carrers 

i places”, a Barcelona està prohibit: 

• Embrutar la via pública amb greixos, olis, xiclets, restes de menjar o puntes 

de cigarreta 

• Fer necessitats fisiològiques al carrer 

http://www.xarxaveinalgotic.org/
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• Netejar vehicles o animals al carrer 

• Regar plantes i espolsar estores o roba fora de l'horari nocturn o provocant 

molèsties 

• Deixar a la via pública els excrements dels animals de companyia 

• Embrutar el mobiliari urbà amb cartells, grafits, adhesius i altres elements 

Què passa doncs que avui Barcelona és més bruta? Què s’ha deixat de fer que afecta 

greument a la salubritat? Què es fa malament i cal reconduir? Què es fa bé i cal 

reforçar? 

Parlem de salut. D’ací la importància d’exigir el màxim en la gestió de la neteja dels 

nostres carrers.  

Cal ressaltar la gran importància que té posar el màxim d’atenció tant des de les 

institucions com des de les entitats veïnals i comerços per detectar, comunicar i 

actuar davant les situacions descrites anteriorment.  

Presentem a continuació un seguit de fotografies que certifiquen l’exposició 

realitzada. Així, 
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Importància d’una bona neteja. 

Allò més important és la salubritat, la seguretat. Uns carrers bruts, plens d’elements 

nocius i contaminats no ens ho poden brindar: 

• La neteja dels carrers és de vital importància ja que garanteixen la seguretat 

i el benestar dels ciutadans, assegurant un entorn higiènic i lliure d’infeccions. 

 

• Si un barri tolera el desordre, ja sigui llençar escombraries o carrers bruts, 

pot produir un ambient més propici a l’incivisme.  

 

• Hem de mantenir les nostres carrers nets, perquè la neteja porta bellesa. 

 

OBJECTIUS 

L’objectiu amb aquest document és instar el consistori a revisar els protocols de 

neteja i més ara que acaba de proposar i adjudicar una nova contracta de neteja que 

reproduïm  a continuació: 

Proposta de nova contracta 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/nova-contracta-de-neteja-

adjudicats-els-quatre-lots-del-servei_1043189 

Nova contracta de neteja: proposta d’adjudicació dels quatre lots del servei 

25/02/2021 - 14:31 h 

Proposta d’adjudicació dels lots de la nova contracta de neteja, que divideix el servei en quatre 

àmbits territorials. L’objectiu és arribar a un 60% de recollida selectiva de residus el 2030, 

adaptar el servei a cada barri i garantir una gestió socialment responsable. Entrarà en 

funcionament el 2022. 

La mesa de contractació ha fet la proposta d’adjudicació de les quatre empreses que 

s’encarregaran de la gestió del servei. Ara s’ha d’aprovar al Ple del mes de març: 

• Zona centre (Ciutat Vella, Eixample i Gràcia): FCC Medio Ambiente, SA. 

• Zona oest (Sants-Montjuïc, les Corts i Sarrià – Sant Gervasi): Corporación CLD, 

Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL. 

• Zona nord (Horta-Guinardó i Nou Barris): Valoriza, Servicios Medioambientales, SA. 

• Zona est (Sant Andreu i Sant Martí): Urbaser, SA. 

La nova contracta suposarà un increment de 225 treballadors i treballadores, fins a arribar als 

4.400, a més de l’ocupació indirecta que suposarà en diferents sectors. 

La durada prevista del contracte són vuit anys, prorrogables dos anys més, amb un pressupost de 
gairebé 300 milions d’euros anuals. 

 

http://www.xarxaveinalgotic.org/
mailto:info@xarxaveinalgotic.org
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/nova-contracta-de-neteja-adjudicats-els-quatre-lots-del-servei_1043189
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/nova-contracta-de-neteja-adjudicats-els-quatre-lots-del-servei_1043189


   

Xarxa Veïnal Gòtic – www.xarxaveinalgotic.org – info@xarxaveinalgotic.org  

Cap al residu zero 

Els objectius principals de la nova contracta de neteja són els següents: 

• Adaptar el servei a cada barri per millorar els resultats: reforç als punts crítics, ús més 
eficient dels recursos o intensificació de la neteja en els espais de més ús ciutadà. 

• Arribar a un 60% de recollida selectiva de residus el 2030: desplegament del sistema 
porta a porta a nous territoris, introducció de noves tecnologies o desplegament d’una 
flota de vehicles electrificada per reduir la contaminació. 

• Millorar el control del servei: gestió del nou contracte des de l’Administració 
municipal, automatització de dades i obertura de la informació a la ciutadania. 

• Garantir una gestió socialment responsable del servei: creació de plans d’igualtat i de 
no-discriminació, introducció de clàusules socials i aposta per la contractació 
d’empreses d’economia social. 

Adjudicació -  Enllaç a l’ Acta del plenari 23 de març 2021 

ABAST I LIMITACIONS 

Com a Xarxa Veïnal Gòtic demanem l’aplicació de mesures de control i seguiment de 

les tasques de neteja, compliment d’horaris no només al nostre barri, sinó també al 

conjunt de la ciutat de Barcelona donat que la problemàtica és a tota la ciutat. 

Convidem a: 

- Explicar quin és el tipus de servei adaptat assignat al nostre barri. 

- Control i seguiment pel compliment del servei. Evitar fraus.  

o Millorar la qualitat del servei de neteja als barris. 

o Incrementar el percentatge de reciclatge a la ciutat i impulsar 

l’economia verda i circular. 

o Major transparència i nou model de governança del servei. 

o Garantir l’eficiència social i millorar la qualitat ambiental de la 

ciutat. 

Fotografies addicionals: 
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