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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA AL BAIX GUINARDÓ 

DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ 

Data: 14 /06/2022 Horari: 12:30 h – 13:00 h 

Lloc: Seu del Districte (Ronda del Guinardó, 49) 

ORDRE DEL DIA: 

1. Breu presentació del Pla Cuidem Barcelona 

 

 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT:   

 

Marc Guallar (conseller del Districte), Maria Lluisa d’Addabbo (consellera adscrita del 
Districte), Benjamí Gauchia (Ecologia Urbana). 

 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA:  

3 persones 

Entitats presents:  

AVV Baix Guinardó 

 

 

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

DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

Quant al procés: 

• Queixa pel format de la presentació. Haguessin preferit una presentació més llarga en 

un Consell de Barri o Sessió Informativa com en altres barris.  

• Es demana com es farà el control/seguiment de les incidències que surtin a la 

passejada. 

• S’expressa que es veu molt positiva la filosofia de la corresponsabilitat. 

• Es demana si s’han revisat els IRIS que entren de Baix Guinardó. 
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• Es pregunta a quines àrees afecta el Pla. 

• Es demana la documentació de presentació.  

Quant a la neteja i la recollida de residus: 

• Saturació de contenidors per residus comercials a tot el barri. A més han detectat que 

llencen els residus en horari nocturn quan ja ha passat el camió de recollida, o al matí, 

llavors els contenidors queden saturats durant 24 hores i els particulars no els poden 

usar. Es pregunta si es prendran mesures i si es farà alguna campanya o si els 

comerciants tindran els seus propis contenidors. 

• Problemàtica amb l’activitat d’alimentadors de coloms i la brutícia que causen els 

excrements de coloms.  

• Volen saber, abans que s'implantin, on es faran afegits i canvis de contenidors, i on es 

posaran els nous. La cartellera no és suficient, ja que el veïnat l’arrenca i volen saber-

ho per avançat. 

Quant a àrees de gossos: 

• Hi ha molt malestar veïnal al voltant dels pipicans. El del parc és petit i insuficient. No 

té cap zona d’ombra. La porta està trencada i hi ha bancs sense barres. Hi ha tanques 

de fusta i  de reixa, que, a més, estan deformades i cauen, els gossos les poden saltar 

fàcilment. No se’n fa neteja ni manteniment. Quan plou es formen molts tolls. La GU 

posa multes si els gossos estan fora del pipicà, però és massa petit i no està ben 

tancat. S’informa què s’ha engegat una campanya veïnal al respecte.  

 

 

 

RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

• Respecte de la gestió de residus comercials es comenta que el Pla inclou visites a 

comerços. D’altra banda, es comenta que des de Districte, i GU, ja s’hi està treballant. 

S’especifica que els comerciants tenen la seva pròpia recollida i impost corresponent 

a més dels dies de recollida del cartó comercial. 

• També s’explica que potser no es pot augmentar el nombre de contenidors però sí 

augmentar la freqüència de recollida.  

• S’apunta que també funciona millor si els contenidors estan agrupats.  

• Respecte dels coloms es comenta que el pla contempla augment de baldeig. Si hi ha 

punts negres cal mirar què fer, ja que ja no es fan batudes i se’ls dona pinso 

anticonceptiu; tot i que, es comenta que aquesta pràctica podria entrar en conflicte 

amb els drets de reproducció de l’espècie.  

• Respecte de la informació per avançat de la distribució de contenidors, es comenta 

que es pot preguntar la informació; es preveu incrementar el nombre de contenidors. 

• S’especifica que el Pla s’ocupa de neteja i manteniment, per exemple: pavimentació 

de calçades i voreres, mobiliari urbà, control de plagues, fonts, poda, plantació, 
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manteniment del verd, àrees infantils i de gossos, tinença, fauna urbana, senyals, 

escales, ascensors, enllumenat, clavegueram, restauració d’edificis... 

• S’informa que l’Ajuntament ha subcontractat serveis per a fer feines molt 

específiques (desbrossar Collserola, per exemple). 

• S’obre la possibilitat de fer una sessió informativa més exhaustiva. 

• El seguiment de les incidències que surtin a la passejada i l’evolució de les incidències 

es farà des de Districte. 

• Respecte de la qüestió del pipicà, el Districte n’és conscient i s’està mirant per part 

dels serveis tècnics. 

 

 

La passejada amb ciutadania es fa just després de la Sessió Informativa, essent el punt d’inici 

la plaça Alfons X i essent hora d’inici  les 13:00 h, per continuar proposant millores sobre el 

manteniment de l'espai públic.  

 

 

 


