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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI DE LA TEIXONERA 

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ 

Data:  10/05/2022 Horari: 19:00-21:10 h 

Lloc: Centre Cívic Teixonera (C/ Arenys, 75) 

Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=68zOYFwwo-U 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Seguiment obres i projectes al barri. 

2. Cuidem Barcelona i nova contracta de neteja. 

3. Torn obert de paraules. 

 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Sergi Perea (conseller barri), Núria Carmona (consellera tècnica de districte), Eduard Vicente (Gerent 

districte) i Agustí Garcia (Cap de Servei de Fons). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora de districte) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

52-55 persones (22-25 de les quals dones). 

Entitats presents: Associació veïnal de la Teixonera 

 

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

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

Quant al procés: 

• Queixa sobre l’empresa de neteja i la vaga realitzada pels contractes de l’Ajuntament amb 

aquesta. Demanen un millor seguiment i control per part de l’Ajuntament sobre el servei de 

neteja al barri. 

• Queixa pel retard en les actuacions del nou servei de neteja que encara no ha propiciat canvis 

al barri. 

Quant a la neteja i manteniment: 

https://www.youtube.com/watch?v=68zOYFwwo-U
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• Reclamen manteniment i neteja dels parterres. 

• Falta de neteja als carrers, de parterres i escocells. 

• Reclamació per les formes de netejar als carrers Besòs i Fastenrath removent la brutícia 

embrutant les parets i no recollint residus que van deixant enrere. 

• Queixa sobre l’estat del solar al carrer Arenys 7-9 derivat del desnonament d’ocupes de 

l’edifici del costat. Hi ha residus i proliferació de rates. 

• Reclamació per falta de neteja a les escales mecàniques entre Josep Sant Genís i Santa 

Rosalía. 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Reclamació per la retirada de nombroses papereres deixant al barri amb molt poques. Volen 

més papereres i cada cop n’hi ha menys. 

Quant a l’arbrat i el verd: 

• Reclamen poda d’arbres. 

• Reclamen canviar l’arbre mort de l’escala i revisar el sistema de reg automàtic dels parcs i 

jardins de tot el barri perquè no funciona correctament. 

• Reclamació per restes d’herbes sense recollir al carrer Segur.  

• Queixa sobre l’arbrat del barri que aixeca voreres, denuncien incidències per caigudes. 

• Denuncien arrels que s’introdueixen i danyen les infraestructures del subsol dels habitatges. 

• Reclamació per excrements i orins dels gossos a zones verdes no habilitades per als gossos. 

Quant a infraestructures i mobilitat: 

• Queixa per forats en els carrers. 

• Queixa per un incompliment d’acord de l’anterior reunió sobre la modificació de la velocitat 

que no s’ha efectuat al carrer Fastenrath. 

• Queixa per forats al terra que fa caure veïns a la Plaça Vall d’Hebrón. 

• Queixes per voreres aixecades al carrer Arenys que fa caure a veïnes. 

 

 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

• S’enviarà de nou una brigada al descampat de la problemàtica amb els residus dels ocupes 

que van desallotjar. 

• S’estudiarà la problemàtica que genera l’arbrat i la seva localització. 

• Afirma que la Guàrdia Urbana s’està encarregant de l’incivisme amb els gossos. 

• Recomana trucar al 010 i fer ús de l’app Barcelona a la butxaca per les incidències 

específiques que puguin observar els veïns. 

• Es comunica que amb la nova contracta, Parcs i Jardins no netejarà els parcs i jardins, sinó 

que la farà l’empresa de neteja, mentre que Parcs i Jardins es centrarà a la jardineria, a 

podar, al manteniment de l’arbrat, jardineres, manteniment del verd, etc. 

• Es comunica que no hi haurà més papereres, però si més contenidors, amb el nou pla 

cuidem amb les diferents opcions de reciclatge. 
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Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat s’anuncia la futura convocatòria de la passejada 

amb ciutadania el dia 07/06 a les 16:30 h (pendent de punt de trobada), per continuar proposant 

millores sobre el manteniment de l'espai públic (pendent de saber quin dia serà). 

 

 


