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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS 

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ 

Data:  12/05/2022 Horari: 19:00- 21:45h 

Lloc: Centre Cívic Casa Groga (Av. del Jordà, 27) 

Enllaç al vídeo: Consell de Barri de Sant Genís dels Agudells. Dijous, 12 de Maig de 2022, de 19 a 21h 

1. Informació d’obres i projectes del barri 

2. Cuidem Barcelona - Nova contracta de neteja 

3. Torn obert de paraules 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Lourdes Conesa (Manteniment), Sergi Perea (conseller barri), Núria Carmona (consellera tècnica de 

districte), Eduard Vicente (gerent districte). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora de districte) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

45 persones ( 22 de les quals dones). 

Entitats presents:  

Associació veïnal de Sant Genís dels Agudells. 

Col·lectiu dels Agudells. 

 

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

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

 

Quant al procés: 

• S’expressa desconfiança en l’acció política i el procés. 

• Consulta sobre la duració del contracte i si acabarà amb el mandat en cas de perdre les 

eleccions. 

• Queixa per l’excés de màrqueting i el retard de l’inici en aquest barri fins al setembre. 

Demanen més fets i menys publicitat. 

• Pregunten si les 4 zones tindran contractes diferents.  

https://youtu.be/FZuby_roAi4
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• Es pregunta si hi ha prevista alguna actuació concreta del cuidem o encara no, i si ja s’ha fet 

alguna actuació fins ara. 

Quant a la neteja i manteniment: 

• Queixes perquè hi ha carrers del barri en els que els equips de neteja arriben només a cobrir 

mig carrer i no els completen. 

• Demanen supervisió dels empleats de neteja per no deixar zones o aspectes per netejar, ja 

que està passant en nombrosos carrers. 

• Reclamació per la Plaça del Roure, zona amb falta de manteniment, amb residus i problema 

de rates. 

• Queixes per incivisme amb residus i excrements de gossos a la part nord del barri. 

• Reclamen que al carrer d’Olvan no arriben els equips de neteja. 

Control de plagues i animals salvatges: 

• Queixa per plaga de rates als voltants dels contenidors del carrer Cànoves. 

• Es reclama que el problema de les rates ho intenten solucionar amb actuacions puntuals i no 

acaben de resoldre el problema.  

• Nombroses reclamacions per posar solució a les aparicions pel barri de porcs senglars. 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Al 28 del carrer Viver hi ha un solar amb excrements de gossos i residus en general que caldria 

retirar. 

Quant a l’arbrat i el verd: 

• Queixes per falta de poda dels plataners, els dies de vent cauen branques. El pol·len excessiu 

pel barri, caigudes de veïnes per les restes dels arbres. Es demana fumigar els pins del barri 

per les erugues de la processionària. 

• Queixes per parcs amb falta de manteniment amb herbes altes. 

Espais per gossos: 

• Demanen un pipican al barri. 

Quant a infraestructures i mobilitat: 

• Demanen manteniment o millora per les voreres del barri. 

• Denuncien que les escales tenen un manteniment precari i reporten caigudes de veïnes.  

• Reclamen que al carrer Viver hi ha zones afonades pel pes de vehicles pesats. També hi ha 

voreres afonades. 

• Denuncien que a l’avinguda Jordan i Jara els vehicles cada cop passen a més velocitat. 

• Demanen marquesina al casal de gen gran per que no es mullin quan plou. 
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 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

 

• En relació a la duració del contracte, es comunica que no acaba amb el mandat, sinó que 

continuarà. 

• S’informa al veïnat, el que es planteja amb aquest pla és precisament anar amb plans 

específics per barris, amb manteniment i neteja, amb la col·laboració conjunta  de la 

ciutadania barri per barri. 

• Es confirma que el pipican serà una de les demandes que els veïns poden fer amb el pla 

Cuidem Barcelona. 

• Sobre les xifres del pla s’informa que l’increment del pressupost i personal de la nova 

contracta de neteja té intenció de fer notar la millora de la neteja i una major sostenibilitat 

amb els nous vehicles elèctrics.  

• Es comunica que els empleats de neteja són professionals amb les directrius de tot el que 

han de fer, però es passarà la queixa sobre la falta de neteja a algunes zones del barri. 

• Sobre els porcs senglars, es comunica que es fan actuacions per capturar-los, i hi ha previstes 

fer més captures. 

• Es passarà nota pel tema de fumigar l’arbrat amb la problemàtica de l’eruga processionària. 

Pel que fa al pol·len, no es pot posar ara mateix cap solució. 

• Els solars formen part de les noves actuacions de neteja. Si són privats, se notificarà als 

propietaris per netejar-los. 

• S’informa que la neteja dels parcs i jardins, amb la nova contracta, seran netejats per l’equip 

de neteja de l’empresa, i no per l’equip de “parcs i jardins” com fins ara. 

• S’informa que l’incivisme és difícil de detectar perquè no es pot tenir un guàrdia urbana a 

cada carrer, però s’està perseguint i s’imposen les sancions corresponents cada cop que son 

detectades. 

• Sobre les escales, es passarà nota per posar una solució per corregir els desperfectes i millorar 

el seu manteniment. 

 

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

amb ciutadania, per continuar proposant millores sobre el manteniment de l'espai públic. (14 de Juny 

tarda). 

 


