
 

Consell de Barri de Sant Genís dels Agudells 
 

Data: 9 de novembre de 2022 a les 18:30 hores. 
Lloc: Centre Cívic Casa Groga – Av. del Jordà, 27 

 
Assistents:  

Taula: Elena Amat (Gerent d’Horta-Guinardó), Sergi Perea (Conseller de barri Sant 
Genís dels Agudells), Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Núria Carmona 
(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Xavier Civit (Vicepresident del Consell de barri 
de Sant Genís) 

Ordre del dia: 

1. Informació Obres i Projectes del Barri  

2. Cuidem Barcelona 

3. Nou espai verd Elies Pagès 

4. Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El conseller inicia la sessió i dona pas a la Regidora, Rosa Alarcón, per obrir el primer 
punt de l’ordre del dia. 
Comença el Consell de Barri, fent un recordatori molt especial per la Consuelo 
González, persona molt estimada pels veïns i veïnes del barri, reconeixent el seu 
activisme, lluita i compromís amb Sant Genís.  
 

1. Informació d´obres i projectes del barri.  
 
La Regidora explica els principals projectes i actuacions portats a terme al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 
 

- Entorn de la plaça de la Font del Roure: entre el desembre del 2021 i el maig 
del 2022 es va fer la substitució del mur de contenció. L’actuació va tenir un 
import de gairebé 70.000 euros. Ara mateix, s’executaran les obres a les 
escales, que no eren segures, i que seran substituïdes. També se substituirà 
una part del paviment de sauló i es faran les escales amb una peça 
prefabricada de formigó perquè no es facin malbé al llarg del temps. 
S’instal·larà, també, un passamà, i s’arranjaran talussos i es posarà a nivell una 
reixa de recollida d’aigües que actualment no es troba en la posició correcta. 
Aquesta segona acció rep una inversió de 37.000 euros i ha començat aquest 
mateix mes de novembre. Està previst que aquestes obres acabin entorn el 



desembre d’enguany i que el gener de 2023 s’instal·lin màquines de cal·listènia 
en aquell entorn. Aquesta actuació tindrà un cost de 5.000 euros i comptem 
que la seva d’implementació sigui a finals de gener, ja que actualment hi ha 
alguns problemes amb la recepció de materials, donat a la crisi existent.  Entre 
les escales de Cànoves que es van construir l´any 2019, i aquestes 
intervencions, s’haurà fet una inversió de 267.000 euros en total. Amb aquestes 
actuacions s´ha fet un important avanç, encara que encara resta pendent refer 
una part important de la Font del Roure.  
 

- Carrer Olvan: són unes obres que s’ha trigat un any de més a dur-les a terme 
per un problema que no es va detectar en el projecte executiu de l’obra i era un 
problema de seguretat a la banda mar del carrer.  Es va haver de treballar en 
una licitació que reforcés el carrer perquè no hi hagués cap problema de 
despreniment. La finalització de les obres és imminent i es farà una visita in situ 
amb els veïns i veïnes per observar i detectar tots aquells punts que s´hagin de 
modificar o aquelles millores que creguin que s´haurien d´haver fet  i no  
s’hagin portat a terme. 
 

- Cruïlla Sagàs-Olvan: Aquesta punt ho explica la gerent. És una actuació molt 
senzilla que consisteix a millorar l’accessibilitat de la cantonada, ja que hi ha un 
fort desnivell de pendent, i aprofitant aquesta millora, es generar un espai 
d´estada agradable. Es col·locaran uns banquets, i algun arbre o altre element,  
en comptes d´una marquesina, com estava previst, ja que és una parada de 
baixada de l´autobús. Cap a la cantonada també hi ha un parterre verd i 
seguirà havent uns esglaons per poder baixar o es podrà baixar amb una 
accessibilitat millorada. El paviment serà antilliscant amb tota la seguretat 
possible, i a la part de dalt una vorera ample.  La previsió és poder fer la 
inversió l’any 2023. 
 

- Talús del carrer Saldes: el compromís és fer obres al mur de contenció. De 
moment no es pot fer la intervenció perquè hi ha molts terrenys que són privats 
i no públics, i ara com ara s’està parlant amb els propietaris per poder fer la 
intervenció. El que ara es farà serà una primera neteja d’urgència perquè hi ha 
hagut un petit despreniment a l’entorn i es preveu que relativament ràpid es 
podràn posar les malles de contenció. S´està parlant amb els propietaris. 
L’avantatge de la malla respecte al mur és que s’hi pot actuar molt més ràpid 
perquè es pot fer una execució subsidiària, és a dir, executar-ho ara el 
Districte, i després si cal, girar la factura als propietaris, ja que qui és propietari 
d´un terreny, té també l´obligació de fer el seu manteniment.  
 

- Projecte d’Espai Verd a Elies Pagès – Canovelles:  
En aquest mandat havia un compromís, especialment amb l´AVV de Sant 
Genís, per elaborar un estudi de projecte per refer i adequar aquest entorn. En 
aquest mandat no s´ha pogut executar, però sí es té previst perquè en el 
següent mandat, amb el nou pressupost d´inversions, s'executi el més aviat 
possible. Per aquest motiu  s´han començat a fer esbossos de com podria ser 
aquest espai. El que si és segur, és que no es podrà fer un aparcament per 



molt que el veïnat ho hagi demanat, a causa del dels desnivells del terreny, per 
tant hi ha una proposta sobre la taula, d´espai verd.  
 
La regidora passa la paraula a la gerent perquè expliqui la proposta.  
recalcal que aquesta actuació no contemplarà una zona d´estacionament, sino  
dignificar l´entorn amb un espai urbà de qualitat.  
A la part superior, al carrer Baldomer Girona, hi haurà un espai de plataforma-
mirador, i a partir d'aquí  al costat, hi haurà accés mitjançant una rampa per 
poder baixar a la primera plataforma que serà una zona de jocs infantils, on es 
podrà accedir des d´alt i des del carrer de baix. Hi haurà dues plataformes més: 
la plataforma del mig que serà enjardinada i s'hi podrà accedir només a través 
d'escales,  i la tercera plataforma que també serà accessible i on s'estudiarà fer 
una àrea d´esbarjo per als gossos, petició que s´ha fet arribar des del veïnat. 
S´estudiarà la seva viabilitat, per així diferenciar els diferents espais, i evitar 
problemes de manteniment i convivència. Hauria un àrea de joc per infants, un 
àrea per gossos i la zona central que seria un àrea enjardinada.  
Per altra banda hi hauria l´accés des de la part de baix, pel carrer Elies Pagès, 
que serà un espai corredor verd. 
Si aquest primera proposta agrada a tothom, s´anirà treballant, i sobre aquesta 
entrada es podrà decidir quin tipus de verd és el més adequat per generar 
aquest espai de qualitat. De moment és primer estudi per poder tirar endavant 
el projecte executiu, però amb molt marge per anar definint.  
Aquest projecte és d´una inversió important, d'uns 700.000 euros, ara per ara,  
però quan s'acabi de definir se sabrà l'import exacte. La intenció és que entri al 
Pla d'Inversió Municipal del proper mandat i l'execució serà d'uns vuit mesos. 
Tan aviat se sàpiga si pot haver-hi o no àrea de gossos es compartirà, i a partir 
d´aquí es seguirà eballant el desenvolupament del projecte fins tenir una 
maqueta i l´executiu definitiu.   
 

- Passatge Idumea: s'ha arribat a un acord amb la propietat i aquesta s'ha 
encarregat de resoldre el problema d'accessibilitat. Es va fer una primera 
solució contractant seguretat, però que no ha acabat de funcionar per poder 
obrir el passatge en els horaris pactats amb els veïns i veïnes i, a més el servei  
sotia car. Per tant, s'ha redirigit a una solució més econòmica que està 
funcionant molt millor, i que consisteix en el fet que s'ha posat una porta 
automàtica, amb la qual cosa és molt més fàcil l'obertura i el tancament en 
hores fixes que només depen d’un automatisme. A canvi, l'Ajuntament s'està 
encarregant de la neteja de tot l'espai del passatge. Aquesta és una solució 
provisional com s´ha parlat amb l´AVV, mentre s´intenta arribar a una solució 
definitiva, que consistirà en un canvi de planejament de l'entorn. Ara mateix, 
s'ha activat la contractació d'un arquitecte per poder fer aquest canvi de 
planejament, tal com els serveis jurídics de l'Ajuntament han confirmat que es 
pot fer. Es preveu que en el primer trimestre del 2023 es podrà començar a 
treballar aquest canvi de planejament.  
 

- Parc Idumea: és una obra com la Font del Roure, vincula els pressupostos del 
propi Ajuntament. L'empresa ja està contractada per fer les obres i la idea és 
dignificar tot l´espai del Parc Idumea.  



La regidora passa la paraula a la gerent perquè ho expliqui.  
La proposta executiva és la de millorar l´accessibilitat d´aquest espai, cosa molt 
important. On hi ha els graons es posarà una rampa d'accés. A l'espai de jocs 
s'hi implementaran jocs de diverses tipologies (de moviment, d´experimentació, 
de trepa etc.).  Es faran també uns talussos amb uns pendents de cautxú tou, 
un tobogan, uns gronxadors, i altres jocs de moviment. Els graons aquí,  es 
mantenen, però es refan, i tota l'àrea de dalt que era de sorra,  es posarà un 
terreny compactat específic per a àrees de jocs, perque sigui més estable i 
consistent.  
Després hi haurà una franja final amb jocs de salut per fer exercici.  El que pot 
passar, encara que lémpresa ja està contractada,  és que en totes aquestes 
actuacions amb les quals s'està treballant, hagi un endarreriment per temes de 
falta de subministrament, i per tant els terminis d´execució puguin allargar-se.   
La inversió és de 96.000 euros i el temps d'execució és de dos mesos. 
 

- Bibliocabina: va haver-hi un problema de vandalisme que ja està resolt i de 
moment gaudeix d'un bon funcionament. 
 

- Hospital de la Vall d’Hebron: hi ha molt veïns i veïnes de l'entorn que han fet 
arribar la dificultat de la convivència, que de vegades es produeix, entre una 
gran infraestructura com la que és un hospital de les característiques de la Vall 
Hebron, del qual tothom n´està orgullós per ser un hospital  de referència de la 
sanitat pública.  
S'ha establert una taula de diàleg amb l'hospital, a la qual hi ha dos 
compromisos vinculats directament amb el tema dels helicòpters,  els quals 
s'estan treballant amb el SEM: la instal·lació d'elements silenciosos a fi de 
reduir el soroll que produeixen,  i les rutes d'entrada i sortida de l'helicòpter 
perquè no passin tan a prop dels habitatges. En qualsevol cas, l´objectiu és 
que a llarg termini, la base de l´helicòpter pugui canviar el seu punt d´ubicació, 
no tan a prop dels habitatges.  
També s'està treballant amb un tercer compromís,  que és una reivindicació 
històrica sobre els aparells d'aire condicionat i les bombones de gasos. Estan 
treballant en l´encaputxament d´aquests elements.  
La Regidora, valora positivament la primera reunió de la Taula de diàleg, amb 
l´Hospital de la Vall Hebron, i la seva sensació és que per primera vegada va  
va haver-hi bona voluntat per part de la direcció de l'hospital, a fi de trobar 
solucions viables a les demandes del veïnat. Cal seguir treballant amb aquesta 
dinàmica per seguir treballant i anar endavant.   
 

- Menéndez Pidal: després de dos anys, ja està aprovat el planejament. 
Actualment, s'està pendent que pugui entrar la sol·licitud de llicència a 
l'Ajuntament que de moment no han pogut fer, degut específicament a un tema 
burocràtic, que des del Districte s´està intentant donar suport a l´empresa 
constructora. Es tracta d´identificar un número de cadastre, que des de Serveis 
Tècnics del Districte, s´està intentant solucionar. Un cop solucionat se´ls 
atorgarà la llicència i podràn començar a executar les obres, ja que al ser una 
inversió privada, no han de passar els procediments jurídics de l´Ajuntament.   



A més de la construcció de la residència i del passeig pels veïns i veïnes, hi ha 
46 famílies pendents que s´aprovi la llicència per poder percebre la 
indemnització que eren professionals de l´antic institut.  
 

- Àmbit Tir Perea: els jardins interiors són privats i això fa  més difícil poder fer 
el que el veïnat demana des de fa temps,  que és el manteniment i urbanització 
d´aquest espai. Perquè l´Ajuntament es faci càrrec,  s'ha d'aconseguir que la 
propietat cedeixi l´espai, a través d'un conveni, tràmit que s´ha fet en altres 
punts de la Ciutat. Per fer-ho cal un tràmit administratiu previ, que l´Ajuntament 
acaba d´iniciar, que implica demanar a la propietat, quin és l´estat de les 
propietats que té en aquest interior. Si l'Ajuntament s´ha de fer càrrec del 
manteniment i urbanització, amb diners públics i que aquest espai passi a ser 
públic, s´ha de fer una mena d´auditoria del seu estat.  S´ha fet un requeriment 
a la propietat i a parttir d´aquí es seguirà el procediment.  
 

- Ronda de Dalt: s'han tingut diverses reunions amb veïns i veïnes. A la 
proposta de pressupostos de 2023 s'ha recuperat el que és la Fase II i ara el 
que s'ha de fer és actualitzar el projecte executiu que es tenia previst, 
juntament amb dos documents, manual d´autoexplotació i manual  de 
manteniment, normatives que actualment són obligatòries per l´execució d´un 
túnel. S´està treballant amb BIMSA per tal d´actualitzar-ho tot de cara als 
pressupostos 2023.  
Hi ha una 2a part que no afecta directament tant al barri, que és la part entre 
Vall Hebron i Montbau, que s´està treballant per arribar a un acord amb les 
AVV.  
 

- La Llosa Hospital de la Vall d’Hebron: és un tema que afecta el barri de Sant 
Genís. En aquest mandat s'ha fet una modificació urbanística de mitja part de 
la Llosa que dona a la Vall d'Hebron. En aquesta mitja part s'ha fet una 
modificació perquè es pugui fer la inversió de 87 milions d'euros del que és 
l'edifici de consultes externes. L'Ajuntament ha fet la modificació del 
plantejament i ara la Generalitat farà la inversió per poder executar-ho. Està 
previst que l'edifici estigui construït l'any 2026. Al costat d'aquest edifici de 
consultes externes,  s'ubicarà l'Agència de Salut Pública. Des de BIMSA s'està 
fent una licitació per a dur a terme aquest projecte. Ambdós projectes es 
compartiran amb el veïnat perquè puguin opinar. La inversió prevista és d'un 
total de 26 milions d'euros.  
 

- Mesura de govern: al mes de juliol es va aprovar una Mesura de Govern de 
Pla de Manteniment en el Districte per a la millora de l’Espai Públic. La idea és 
fer petites obres que milloraran molt la qualitat de vida. Les obres seran: 

· Pla antipals: s'extrauran pals de llum i telefonia que estan en diverses 
voreres del barri. Són pals que es van posar quan es va portar 
l´enllumenat i la telefonia al barri, però que des de fa anys no tenen 
sentit. En tot el Districte hi ha uns 3.000 pals en voreres. La inversió que 
es farà serà de 40 milions d'euros. Ja hi ha acords amb les companyies 
perquè les actuacions no les faci només l'Ajuntament, sinó que 
aquestes participin en aquesta retirada.  Al barri de Sant Genís hi ha 



previst treure pals al carrer Natzaret, Viver i Costa Pacheco, actuació 
que ja està en procés de licitació, i s´està redactant un projecte 
d´actuació per la retirada de pals als carrers Elies Pagès i Natzaret. En 
total en aquestes 2 fases, es podran treuren 22 pals de les voreres del 
barri,  amb un pressupost de 434.000 €.,cost molt elevat ja que s´ha fer 
la rasa i la canalització de les instal·lacions.   

·  
· Pla d’arranjament de voreres: es durà a terme al carrer Judea amb 

una inversió de 48.300 euros.  
· Pla de desbrossaments: Molt import per les característiques del 

barri.  Petites desbrossades a Elies Pagès (solar del Mort), carrers 
Olvan/Elies Pagès, Baldomer Girona, Costa Pacheco/Cànoves, cruïlla 
c/ Samària/Natzaret, c/Jericó i c/ Olvan cruïlla amb escales del c/ 
Canovelles.  
L'objectiu d'aquests desbrossaments és fer-los de manera sistemàtica i 
no a demanda com es feia fins ara, per evitar a la mesura del possible el 
verd espontani.  
 
A més de les actuacions de la mesura de govern que han afectat al 
barri, tenim les actuacions de la Brigada.  

· Actuacions de la Brigada: en total s’han fet 50 actuacions al barri de 
Sant Genís de petit manteniment de l’espai, als carrers:  Viver, Elies 
Pagès, plaça Meguidó, Naïm , Cànoves, Tir, Jericó i Natzaret.  
La inversió ha estat de gairebé  55.000 euros.       
    

- Peticions veïnals:  
· Transformació de l’Àrea Blava a Àrea Verda al passeig de Vall 

d’Hebron. 
· Instal·lació del coixí berlinès a l’Avinguda Jordà. És insuficient i es 

demanarà un altra a l´altre banda.   
· Retirada dels dos quioscs de premsa en desús de l’avinguda Jordà. 
· Retirada de l’antiga marquesina de l’autobús 135. 
· Recuperació de places d’Àrea Verda. 
· Instal·lació d’una nova marquesina al carrer Sinaí. 
· S’està en procés de canvi de nom de la parada de metro perquè porti el 

nom del barri. El nom ja està aprovat, només falta el canvi de 
senyalística que té un import de 300.000 euros.   

· Marquesina exterior al Casal de Gent Gran: la idea és posar-la amb un 
pressupost de 6.000 euros. Està previst fer-ho en el primer trimestre del 
2023.           

 
2. Cuidem Barcelona 

 
El Conseller introdueix el segon punt de l’ordre del dia i dona la paraula al Sr. Robert 
Ouro, tècnic adscrit a la direcció del Servei de Neteja i Gestió de Residus de Medi 
Ambient, per explicar el Pla Cuidem Barcelona. 
L´explicació es pot veure sencera a:  
https://www.youtube.com/watch?v=wQje_WmD3-4  entre 54:30 m. i  

https://www.youtube.com/watch?v=wQje_WmD3-4


 
El nou contracte de neteja és instaurat el passat 12 de setembre amb els següents 
recursos: 
 

- 307 milions d’euros d’inversió anual en recollida i neteja 
- 14% més d’inversió respecte al contracte anterior 
- 400 persones més a la plantilla respecte  les 4.000 del contracte actual. 

D´aquestes 400, 50 estan assignades a la zona Nord de la Ciutat, en el nou 
contracte.  

- 2.110 persones treballant al dia a la ciutat 
- 290 persones més de neteja 
- 40 persones més per informar a la ciutadania 
- 25.000 contenidors 
- 600 nous vehicles elèctrics arribant als 870 respecte als 270 del contracte 

anterior. 
 
Barcelona es divideix en quatre zones de neteja (zona Nord, Zona Est, Zona Oest i 
Zona Centre). Cada zona tindrà una empresa contractada diferent, per a dur a terme el 
Pla Cuidem Barcelona.  
La Zona Nord són els districtes d´Horta Guinardó i Nou Barris. L´operador de serveis 
que estarà en aquesta zona durant els propers 8 anys, serà l´empresa Valoriza.  
El calendari d´implantació d´aquest nou contracte s´ha posat en marxa en dos 
periodes diferents: a la Zones Centre i Est es va posar en marxa al març de 2022, i a 
les Zones Noord i Oest s´ha posat en marxa al setembre de 2022. El motiu va ser la 
presentació d´un recurs al Tribunal Català de Contractes contra l´acord d´adjudicació 
de les Zones Nord i Oest i fins que no es va resoldre aquest recurs va quedar 
paralitzada l´adjudicació, i per això es va posar en marxa el Pla uns mesos més tard.  
 
L'import del contracte de neteja actual és de 268.767.060 milions d'euros i la inversió 
del nou contracte de neteja és de 307.074.412 milions d'euros, en tota la ciutat. En el 
cas d'Horta Guinardó són uns 54.000.000 milions d'euros l'any. 
 
Aquesta contracta s'ha hagut de dividir en dues fases, la primera ja es va començar a 
treballar al mes de març i, la segona fase, es va començar al setembre. Un dels punts 
que ha fet molt ressò és que els vehicles siguin ecològics i amb poc impacte, per això 
s'han demanat vehicles elèctrics. A l´anterior contracte es comptava amb 270  vehicles 
elèctrics (tipus furgonetes o vehicles petits)  i amb la nova contracta es preveu que 
arribin a 870 vehicles. El fet diferencial és que es tracta de vehicles tipus camions que 
faran recollida de brossa, és el que li dona un valor afegit. Tot això sobre un ordre de 
1.300 vehicles. Per això aquest pla també beneficiarà en el medi ambient de la ciutat. 
 
Important esmentar l´actual realitat d´aquesta implantació, que és l´endarreriment 
provocat per les dificultats en l´arribada de subministraments. A la zona Nord hi ha 
assignats 216 vehicles, però a dia d´avui 9 de novembre hi ha 31, si aquest 
endarreriment es trasllada en el temps, aniran acumulant endarreriments. Es preveu 
que al gener de 2023  estigui implantada un 40% de la flota de vehicles prevista i fins 
el juliol del 2023, serà quan es començarà a tenir un 80-85% de la flota nova. 
Evidentment això repercutirà inevitablement en el pla previst.  



 
D'aquests 870 vehicles, 160 aniran destinats a la recollida i 710 a la neteja. Fins ara, 
Barcelona només tenia un vehicle elèctric destinat a la recollida i ara n'hi haurà 160. 
 
Cap al mes de març ja hi hauran instaurats el 44% de vehicles elèctrics i al març de 
l'any que ve està previst que en siguin el 95%. 
 
Els serveis de neteja consistiran en: 
 

- Neteja bàsica:  
               · Escombrat manual o motoritzat 
               · Escombrat mecànic: mixt o dual 
               · Neteja amb aigua 

- Neteja complementària 
               · Neteja de taques i racons 

          · Neteges excepcionals   
 
Un fet diferencial serà la neteja de les zones verdes, que fins ara la feia Parcs i 
Jardins, i a partir d´ara l´assumirà els Serveis de Neteja.  
- Altres: repàs de tardes, zones verdes, neteja en dies festius, buidats extres de 

papereres, retirada xeringues ... 
 

Mesures de reforç: millorar la qualitat de servei reforçant els serveis ordinaris.  
 

- Aigualeig intensiu en punts crítics: cada tarda de dilluns a dissabte 
- Encarregats d’inspecció d’incidències  
- Neteja sota contenidors i entorns 
- Brigades comunitàries 

 
Al barri de Sant Genís  s’implementarà el següent sistema de neteja: 
 

- Torn diürn:  
 
     · Mixt: 3 dies a la setmana 
     · Manual: 3 dies a la setmana 
 

Alguns carrers tindran serveis reforçats amb: 
 
                 · Mixt: 3 dies a la setmana 
                 · Manual: 3 dies a la setmana 

     · Mecànica: 2 dies a la setmana 
     · Aigualeig: 1 dia a la setmana 
     · Parcs Viaris: 4 dies a la setmana 
 

A les Zones Verdes es farà neteja els 7 dies de la setmana. 
 



El torn nocturn es basarà en el sistema d’aigualeig, és a dir, neteja amb aigua, i es farà 
de forma setmanal. Constarà de 16 aigualejadors a diferència dels 6 que hi havia a la 
contracta anterior. 
 
El nou servei de neteja també comptarà amb noves millores com, per exemple, tenir 
més capacitat per atendre actuacions immediates, escombradores adaptades pel carril 
bici i la intensificació dels serveis de neteja dels residus al voltant dels contenidors. El 
servei de neteja de la temporada d'estiu s'ha allargat un mes, fins a l'octubre. 
 
El servei de neteja de contenidors també s'intensificarà i es durà a terme un cop al 
mes a diferència de la contracta anterior que era quadrimestral. 
Respecte al servei de recollida de residus se substituiran 1.000 contenidors de càrrega 
bilateral per contenidors de càrrega lateral a la zona, minimitzant la presència de 
lixiviats, permetent unes opcions de càrrega més ràpides i conseqüentment reduint el 
soroll. 
Al barri s'implementaran un total de 246 contenidors de recollida selectiva. 
 
Tanmateix, la recollida d’andròmines es manté els dilluns de 20h a 22h  i s'especifica 
que els mobles s'han de deixar davant el portal de cada casa i, reitera que el veïnat 
respecti el dia escollit per així evitar la recollida d'aquestes andròmines cada dia. 
També recorda que el Punt Verd del barri es troba: 
 

- Jardins de Manuel Arnalot: Av. del Jordà, 29 dimarts de 16h30 a 19h  
- Mercat de la Vall d’Hebron: Pg. De la Vall d’Hebron, 128 dijous de 8h30 a 14h  

 
S'han instaurat uns objectius: l'any 2025 aconseguir un 55% de reciclatge, el 2030 un 
60% i al 2035 un 65%. 
 
Amb tot això es farà un control de qualitat per poder garantir la qualitat del servei i 
s'impliqui una exigència i eficiència per poder justificar la gran inversió que es fa 
contractant aquestes empreses. Els resultats d'aquests controls es compartiran 
públicament. 
 
Per a qualsevol dubte o incidència el ciutadà es podrà comunicar amb els serveis de la 
neteja de l'Ajuntament a través de les xarxes socials municipals i el 010. 
 
A banda de la nova contracta, també hi ha un nou Pla de Manteniment on el ciutadà hi 
és participatiu i on s'instaurarà un web obert a tothom perquè pugui consultar totes les 
accions que s'han portat a terme. Cuidem Barcelona farà arribar una notificació per 
carta a tot el ciutadà explicant el projecte. 
 
La Regidora pren la paraula exposa que és una època de transició i d´adaptabilitat. 
Demana al veïnat tenir paciència, ja que el servei de neteja no es veurà normalitzat 
fins aproximadament aquest desembre. Hi ha hagut dificultats amb el subministrament 
de vehicles i d´alguns tipus de contenidors,  a causa de la crisi de subministraments i 
aquests s’aniran incorporant a poc a poc. 
 
 



3. Precs i preguntes 
 
En primer lloc, la Regidora convida a intervenir a les persones que han formulat 
preguntes per escrit. Es contesten les qüestions i, si no és possible disposar de la 
resposta de forma immediata, s’informa que es farà arribar la informació al/la 
ciutadà/da a través de la modalitat escollida al full d’intervenció i obre un torn obert 
d’intervencions. 
 

Intervenció Resposta 
Xavier Civit (parla en nom de la 
Sacramento Burgos que havia 
marxat): sobre el passatge d’Idumea, 
pensa que hi ha un problema polític.  

Regidora: han explicat el pla de treball, 
i ja està en marxa. 

Horacio: agraeix l´obra de les escales. 
Demana podar els arbres del parc, ja que 
considera que sembla un bosc i no hi 
entra la llum. 

Regidora: el tema de la poda és la 
gran assignatura pendent de tot el barri 
i ho treballaran.  

Manolita: Exposa diverses qüestions. 
Demana que s’arregli el carrer Viver, La 
vorera des del 18 al 28 està enfonsad. 
Neteja de la part baixa de la muntanya,  
des de la malla cap a baix, perquè el 
carrer Viver està molt brut. També, 
canalitzar les aigües del parc que va des 
del carrer Cànoves fins a l’Arrabassada, 
quan plou baixa l´aigua de la Rabassada 
i inunda les clavegueres, i el carrer 
Cànoves sembla un fangal.  
I per finalitzar comenta que la neteja de 
les escales que van del c/ Costa 
Pacheco a c/ Cànoves, no es fa mai i 
està molt brut.   

Regidora: el pla antipals inclou refer la 
vorera. En aquests moments ja s’està 
licitant l’obra.  
 

Encarna Fernández: en el mur del 
carrer Cànoves, no hi ha cap barana i 
això és un perill. A Font de la Mina hi ha 
unes taules de fusta a la part de dalt i 
proposa baixar-ne dues a la part baixa on 
hi ha la font. 
També demana que es netegin els 
bancs. 

Regidora: no s’està fent la reforma 
integral. 
Miraran el tema dels bancs. 

Nieves: sobre la neteja interior dels 
contenidors, vol saber com ho 
gestionaran. 
Per altra banda, pregunta si es passaran 
a recollir les bosses d’escombraries que 
es quedin sota els contenidors. 
Per finalitzar, reclama que els murs i 
l’asfalt del carrer Viver estan molt 
malament. El carrer està molt malament 
en general. 

Robert Ouro: ara mateix tenen dos 
problemes, un és que els vehicles que 
netegen els contenidors no estan 
disponibles per temes de 
subministrament i l'altra és que els 
contenidors de càrrega lateral tampoc 
estan arribant. Per tant, es buscarà una 
alternativa per minimitzar aquest dany 
produït per les males olors. 



José Luis Patón: a la Plaça Palestina hi 
ha moltes rates, també hi ha actes 
incívics, com les pixades de gent  a les 
parets etc.  
Per altra banda, els bancs de l’esquerra 
estan molt bruts i la gent no s’hi pot 
asseure.  

Regidora: fa un any la Guàrdia Urbana 
va fer actuacions en tot aquest entorn, i 
d'una situació que es podria haver 
cronificat, això no va passar. 
Actualment, s'està actuant i es 
demanarà a Guàrdia Urbana i a 
Mossos d'Esquadra per poder tornar a 
fer actuacions en aquest entorn. 
 
Robert Ouro: l’empresa en pren nota i 
es mirarà quina actuació es pot fer al 
respecte.  
 

Sílvia González: és voluntària al Casal 
de Sant Genís, i es queixa que als 
alumnes se'ls cobra 6 euros per fer 
formacions que en teoria haurien de 
ser gratuïtes. No entén que si és una 
classe voluntària perquè els cobren i vol 
saber on van a parar aquests diners. 
Per altra banda, la plaça que hi ha 
darrera el casal, on van fer 
un sobresostre, 
aquest sobresostre demana que es 
cobreixi. 
També, el pipican que hi ha al parc, dins 
hi ha un banc i els gossos salten a través 
del banc a fora per atacar altres gossos. 
A la zona dels penitents, on hi ha Can 
Soler, vol saber què passa amb aquest 
terreny quan plou, ja que es converteix 
en un fangar. 
La plaça Palestina és perillosa i demana 
fer-hi alguna cosa. 
Finalment, l'accés al casal on hi ha el 
parc infantil no es pot passar si vas amb 
cadira de rodes perquè el terreny està 
inclinat. 

Regidora: el tema de cost d’activitats 
ho tindran en compte i ho miraran.  
Sobre el tema del pipican hi està 
d’acord i són conscients que no tenen 
una bona zona d’esbarjo de gossos al 
barri, per tant, s’està estudiant al Solar 
del Muerto posar-n’hi un.  

Clara Garcia: sobre la Comissió 
de Seguiment, l'opinió de molts veïns és 
que l'Hospital no té en compte els veïns. 
Hi ha un altre tema i és que es va 
demanar una entrevista amb 
el BIR perquè l'obra està avançant 
els veïns no volen clico trons ni 
bombones. Sobre l'heliport, esperen que 
aconsegueixin els diners per poder dur 
les obres a terme. Tampoc entenen que 
s'hagi d'esperar tant de temps per fer un 
canvi de ruta. Tanmateix, pensa que la  
utilització de l'heliport no és només 
mèdica. Montbau també és una zona 
afectada. 
Com a Associació demanen una 
sonometria el 27 de setembre. 

Regidora: cada setmana es parla amb 
l’heliport i es continuarà parlant.  



Montse Sales: es queixa del soroll que 
fa el sistema de ventilació polivalent de 
l’hospital.  

Regidora: en prenen nota. 

Elena Mateo: sobre la nova contracta de 
neteja, els contenidors nous fan molt 
mala olor. 
No s'ha fet cap reunió amb el veïnat 
respecte a la neteja a la part de dalt de 
Sant Genís. 
A la carretera de l’Arrabassada, en el Km 
2 hi ha un contenidor vell i els senglars el 
mouen amunt i avall. És urgent canviar 
aquest contenidor. 
També opina que es necessita una 
assistenta social al barri. 
Per altra banda, el 25 de novembre de 
l'any passat es va fer un recorregut des 
de la ronda fins a dalt de tot de Sant 
Genís. Es va detectar que en el barri 
faltava molta il·luminació. Després d'un 
any tot continua igual. 
També demana un pipican en condicions 
pel barri. 

Regidora: l’alcaldessa s’ha 
compromès a adjudicar una asistenta 
social pel barri. 
 
Robert Ouro: queda pendent fer una 
passejada a la part alta del barri per 
posar-ho al pla integral de neteja dels 
barris. 
Els contenidors de la carretera de l’ 
Arrabassada seran canviats per 
contenidors de càrrega bilateral. Són 
contenidors que pesen més que els 
anteriors, per tant, serà més difícil que 
es puguin desplaçar. 

Oscar Valiente: al carrer Sidó número 5, 
hi ha un problema amb els baixos, ja que 
l'aparcament dels cotxes entren els fums. 
Proposa pacificar el carrer. 
També tenen un problema de males 
olors amb el clavegueram. Demana 
posar una vàlvula de claqueta. 
I també hi ha un problema de coloms que 
embruten el carrer i ningú passa a 
netejar. 
Per acabar, es queixa que els netejadors 
no fan la seva feina, no netegen. 
Regidora: en prenen nota. 

Regidora: en prenen nota.  
 
Robert Ouro: treballaran el tema de la 
responsabilitat i disciplina amb els 
treballadors.  

Ángeles Arbea: al carrer Naím hi ha una 
tanca al voltant i pregunta quan la 
trauran.  

Regidora: es tornarà a enviar una 
inspecció.  

Isabel Jiménez: pregunta per què el 
barri no té cap escala mecànica o 
ascensor. 

 

Juli Fontova: vol saber què fa el 
Districte per lluitar a favor d'aquells que 
lluiten contra el canvi climàtic. 
L'aigua de Can Soler se'n va per 
la claveguera i són molts litres que 
es menyspreen. 
Com a entitat ecologista demanen que es 
faci la implantació del bosc. 
Reclama arreglar la Font Tenebrosa 

Regidora: el gran repte del barri és 
l'accessibilitat, i el Pla de Barris que es 
va fer al mandat passat, no es va tenir 
en compte. Com a Regidora, proposarà 
que per al proper mandat hi hagi un 
acord comú amb tots els partits perquè 
Sant Genís torni a ser candidata al Pla 
de Barris de Barcelona, igual que 
Montbau. La prioritat serà 
l'accessibilitat, ja que és el gran 



problema com a barri. 

Lidia Esteban: el número 31 del carrer 
Natzaret hi ha un descampat ple de 
cotxes abandonats. També hi ha restes 
de brossa que es queda allà i que ningú 
neteja. 
A més a més, es queixa que els 
escombriaires no netegen tot el que hi ha 
al carrer. 
Demana si es pot fer alguna mena de 
propaganda perquè la gent llenci la 
brossa dins els contenidors.  

Robert Ouro: els serveis de neteja no 
s´ocupen de retirar els vehicles  
abandonats, ni els residus d´aquests.   
Respecte a la brossa, han de saber si 
el descampat és privat o públic per 
poder actuar. 
Regidora: quan hi ha un vehicle 
abandonat es fa un expedient. S’ha 
pres nota d’aquests que han quedat 
abandonats. 

Julio Romero: Té un local al carrer 
Getsemaní. Demana bona convivència i 
demana perdó als veïns que viuen sobre 
el seu local.  

 

Eva Cuenca: L'Avinguda Jordà número 
12, no es té en compte i viu molt 
abandonada. Pensa que és un carrer 
molt important i que hauria de tenir més 
importància. Té problemes amb voreres 
que estan malmeses i també s'hauria de 
posar paviment absorbent. També amb 
la contaminació acústica donada la gran 
afluència de cotxes. I per finalitzar, també 
és un veïnat afectat per a l'Hospital de la 
Vall d'Hebron i estan preocupats perquè 
es trobi una solució efectiva i definitiva. 
Es troben molt afectats per l'heliport. 

Robert Ouro: Avinguda de Jordà està 
dins del pla de manteniment integral i 
concretament, per la millora de 
pavimentació de voreres.  

Lluís Carreres: reclama una visita al 
carrer Olvan per revisar el que encara 
s’ha d’arreglar del carrer, com per 
exemple la vorera de la “part muntanya” 
que té alguns desperfectes.  
També, hi ha un petit talús que hi ha al 
final del carrer Segasa amb Olvan, un 
mur que s’ha d’arreglar.   
 

Regidora: es farà una proposta de 
visita. 

Concepción Sevilla: el carrer Viver està 
molt afectat i abandonat. Es queixa dels 
seients de pedra que hi ha posats i sense 
recolzament a la Vall d’Hebron. 

Robert Ouro: Prenen nota i  es mirarà 
el que es pot fer. 

Belén Sancho: en els blocs 4 i 6 de 
Getsemaní tenen problemes amb els 
sorolls. Vol fer saber que no és la 
responsable de les queixes. 

Regidora: és evident que la veïna que 
parla no és la responsable de res,  i 
que és l’Ajuntament que actua a través 
de la Guàrdia Urbana,  qui exerceix 
d’autoritat. Qui imputi un sol veí o veïna  
no té raó.  



Yolanda Lebrero: sobre el carrer Sagàs  
demana que si es fan desbrossaments, 
hi ha pals de més d’un metre del 
desbrossament de la muntanya que van 
caient. La meitat del carrer no està 
pavimentat. 

 

Mari Paz López: al carrer Perea, a les 
sortides del patronat, les escales 
s'omplen d'estudiants que bloquegen tot 
el pas. Quan el veïnat demana que 
s'apartin els diuen de tot i deixen tota la 
brutícia sense recollir. 
Per altra banda, també tenen el soroll de 
l'heliport i també del camp de futbol que 
cada vegada amplia més l'horari. 

Regidora: més enllà del Cuidem 
Barcelona, s’està preparant un pla 
comunicatiu amb la Guàrdia Urbana 
per combatre l’incivisme ciutadà. 
També, l’augment d’efectius pel barri. 
Però, en prenen nota sobre l’institut. 
Es treballarà amb els veïns els horaris 
del camp de futbol. El camp de futbol 
ha ajudat a fer una gran feina 
d’integració. 

Yolanda: sobre la neteja, es pregunta 
per què la part alta del barri només serà 
operativa tres dies i la part baixa sis. 

Robert Ouro: és un tema d'usos. La 
part central té més ús que la part de 
sobre, i, per tant, necessita més 
freqüència d'escombrada. 

Xavier Civit: Referent a la Ronda, fa 
temps es va demanar una barana que no 
s'ha fet. Després, no entén per què l'obra 
de la ronda segueix enrederida, es 
pregunta si és un tema polític. 
També, les escales que baixen als 
jardins Arnalot, hi ha arbres plantats a 
mig metre de l'escala, la qual cosa fa que 
un parell de cops a l'any s'hagi d'avisar 
perquè vinguin a tallar-los perquè és 
perillós. 
Sobre el tema de neteja, volen saber si 
els camions de la neteja circularan 
endavant i continuaran tirant enrere com 
fan actualment pel carrer Idomea. Vol 
saber si hi haurà un horari establert 
perquè no vingui a descarregar a les 6 
del matí. 
Tanmateix, pregunta si l’aigualeig que es 
farà per setmana inclourà pistoles d'alta 
pressió. 
Vol saber si l'escombradora elèctrica, 
que passarà per la vorera del Passeig de 
la Vall d'Hebron, han tingut en compte 
que allà hi ha cotxes aparcats. 
També, els vehicles de transport sanitari, 
que porten els malalts al Centre de Dia 
del Polivalent, aparquen en doble fila a la 
sortida de la corba. 
Després, les motos que baixen 
per l’Arrabassada, entren per Can 
Soler, continuen pel Camí de Can Piteu i 
surten pel carrer Natzaret. Demanen 

Regidora: en prenen nota de tot. 
 
Robert Ouro: els camions de la brossa 
han de seguir les normes de circulació, 
igual que segueixen tots els conductors 
de la ciutat. 
Pels horaris establerts de les 
descàrregues, és un problema que es 
té a escala de ciutat. De vegades, 
conjugar els interessos per horaris amb 
les necessitats de ciutat, és complicat. 
Es pot intentar estudiar, però algú li 
tocarà sempre que li vinguin a recollir la 
brossa a les dues, tres o quatre de la 
matinada. 
Sobre l’aigualeig, s'utilitza un sistema 
que el que fa és arrossegar la brutícia 
de la vorera. 



posar una patrulla perquè ho controli. 

Ramon: En el tram de Salders i de Viver 
hi ha uns trams on hi ha una tanca de 
ferro, quan es fa el desbrossament, 
s'obliden que allà hi ha uns arbustos que 
creixen entremig d'aquesta tanca i que 
mai han estat tallats. 
Després, en el tram de Cànoves, entre 
l'entrada de Collserola, hi ha 
taponaments quan es produeixen pluges 
torrencials i s'hauria de fer alguna cosa 
perquè no es tornin a tapar. 
Pel que fa a la neteja, a Cànoves hi 
creixen herbes molt altes, i aquesta 
neteja s'hauria de fer de forma habitual a 
diferència d'ara on els escombriaires ni hi 
passen. 
Una altra cosa que vol demanar és que 
des de l'Ajuntament es posi des del 
nomenclàtor el nom del parc de Can 
Soler. Aquest matí li han comunicat que 
les papereres que hi ha al parc, no 
només estan plenes, sinó que al voltant, 
està tot ple de brossa. Les pilones que 
en el seu moment es van col·locar, han 
estat destrossades. 
Tanmateix, el barri  és ple de bancs bruts 
d'excrements d'ocells que no es netegen. 
En general, Barcelona està molt bruta, es 
queixa que la més bruta de tot el país 
 

Regidora: en prenen nota. 
Can Soler es posarà en el nomenclator. 
 
Robert Ouro: es mirarà el que es pot 
fer respecte a la neteja del carrer 
Cànoves. 
Sobre les papereres del parc de Can 
Soler en prenen nota. 
Sobre les pilones no li pot donar una 
resposta i sobre els bancs ells no es 
fan responsables de la seva neteja. 
També prenen nota de les herbes del 
carrer Cànoves. 
. 
 

Yolanda: es queixa que Barcelona està 
plena de rates. 
Per altra banda, des del Casal reclamen 
un sostre. 
I per finalitzar, també demanen 
manteniment pel Casal, on es produeixen 
embossaments al sostre i pot caure. 

Regidora: hi estan a sobre. 

Mercè Cruz: viu al carrer Sinaí número 
14, hi ha un bar a sota que té permís per 
estar obert fins a les 3 de la matinada. A 
la una i a les dues de la matinada la 
clientela roman asseguda fora el bar a 
les voreres amb les cerveses posades 
sobre els cotxes i fent molt de soroll. 
Per la part de darrere on hi ha l'ascensor 
hi ha un cubícul petit, una porta de ferro, 
que està plena de brutícia, entre d’altres 
coses. 
Al carrer Sinaí no hi ha cap semàfor i els 

 



vehicles van a velocitats molt altes. 

 
 
La regidora dona per conclosa la sessió a les 21h 55 m. 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=wQje_WmD3-4 


