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CUIDEM BCN A LES CORTS 

CONSELL DE BARRI DE PEDRALBES 

DISTRICTE DE LES CORTS 

Data: 31 /05/2022 Horari: 18:00 h – 20:00 h 

Lloc: Casa de Cantabria (carrer Sor Eulalia d'Anzizu 45) 

Enllaç: Consell de barri de Pedralbes 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Informe del Regidor 

2. Projecte Konsulta’m 

3. Cuidem Barcelona 

4. Carril bici d’avinguda Diagonal 

5. Estat de les obres del barri de Pedralbes 

6. Torn obert de paraula 

 

https://youtu.be/4KXqH5KoT4I
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TAULA PRESIDÈNCIA: 

Manuel Becerra (conseller del barri de Pedralbes), Joan R. Riera (regidor del Districte de Les 

Corts), Josep Maria Guillumet (AVV Zona Universitària). 

 

 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT:   

 

Jordi Campillo (Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona), Sara Jaurrieta Guarner 

(gerent del Districte de Les Corts), Irene Morales (consellera Tècnica del Districte de Les Corts). 

 

 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA:  

16 persones (7 dones). 

 

Entitats presents:  

AVV Zona Universitària 

 

 

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

DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

Quant a la neteja i la recollida de residus: 

• El punt més crític està fora del perímetre de Pedralbes, però hi influeix: el Parc de 

l’Oreneta. Punt negre de botellada, cosa que genera brutícia (orins, restes de 

begudes, brossa) i incomoditat al veïnat. 

• Hi ha una part Pedralbes que no té contenidors de reciclatge, el barri de la Mercè. 

Només hi ha contenidors on s’hi ha de llençar tot, sense separar res. Es demana revisió 

de la qüestió. 

• Es demana que el dia de la passejada es passi pels Jardins Torre Girona, necessiten 

una actuació. És un tema que ajuntament fa poc ha rebut.  

Quant a parcs i jardins: 
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• Es pregunta si la brigada de suport de la qual s’ha informat els mitjans és per 

qüestions relacionades amb el verd urbà o també per altres temes. També es pregunta 

si la brigada té relació amb el Cuidem.  

Quant a animals: 

• Problema amb els senglars: tiren les papereres a terra i escampen la brossa, 

diàriament. També ho fan amb els contenidors però sobretot amb les papereres. 

 

 

RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

• El mal ús que es fa del Parc de l’Oreneta enllaça amb la necessitat de 

corresponsabilitat de la que parla el Pla Cuidem. Barcelona és de les ciutats que més 

es gasta en manteniment i neteja, però cal que hi hagi bones pràctiques per part de la 

ciutadania. En aquest espai sovint no s’arriba a esborrar el rastre del mal ús del dia 

anterior. Per a recuperar l’espai, que està sobre ocupat, es necessitarà col·laboració 

ciutadana. S'està treballant amb GU, Mossos i els serveis de seguretat l’Ajuntament 

per a fer-ho.   

• Respecte dels senglars. Per una banda, cal que no es fomenti l’alimentació de 

senglars, ni atraure’ls. Per altra banda, aquesta primavera  es faran campanyes de 

captures. Hi ha tres punts de captura  i s’espera controlar colònia.  

• Barri de la Mercè. Es pren nota perquè al setembre s’hi pugui donar resposta. 

• Respecte de les brigades. Era necessari incorporar  nous jardiners/es per al reg i la 

poda a l’estiu. 

•  Increment de 40 milions d’euros per afrontar les diverses actuacions.  

• Es farà la passejada i la tercera sessió. Es presentaran les actuacions concretes per al 

barri.  

 

 

Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat es convoca el 09/06/2022 una passejada 

amb ciutadania que s’iniciarà a (punt per determinar) a les 18:00 h per continuar proposant 

millores sobre el manteniment de l'espai públic. 

 

 

 


