
 
 

PLA CUIDEM BARCELONA 
SESSIÓ INFORMATIVA AL 

BARRI DE LA VALL D’HEBRON 
 

 
 

 

   

 

CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI DE LA VALL D’HEBRON 

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ 

Data:  27/05/2022 Horari: 18:30 – 21:10h 

Lloc:  Casal de Barri Can Travi (C/ Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45) 

Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uBvvbLGfLqU 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Cuidem Barcelona - Neteja i manteniment  

2. Seguiment Obres i Projectes al barri (Mapa actuacions)  

3. Torn obert de paraules de les veïnes i veïns  

 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Jordi Rodríguez (Parcs i Jardins de Districte), Raúl Ortega (Conseller de barri),  President de l’Associació 

Veïnal, Núria Carmona (consellera Tècnica de Districte) i Eduard Vicente (Gerent Districte). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

47 Persones  (17 dones). 

Entitats presents:  

Associació veïnal de la Vall d’Hebron 

 

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

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

Quant al procés: 

• Pregunten com s’ha arribat a aquest pla de xoc i com evitar que torni a passar. 

• Es comenta que el Pla Cuidem Barcelona no genera molt interès o expectativa perquè hi ha 

un consens entre tots els veïns amb el problema principal del barri, la ronda nord i les 

problemàtiques derivades d’aquesta: contaminació acústica, ambiental... 

https://www.youtube.com/watch?v=uBvvbLGfLqU
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• L’Associació Veïnal demana un estudi comparatiu entre l’antiga contracta de neteja i la nova. 

 

Quant a la neteja i manteniment: 

• Des de l’Associació Veïnal demanen saber si amb el canvi de vehicles i l’augment de recursos 

econòmics hi haurà una millora efectiva de la neteja. 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Des de l’Associació de veïns/es es denuncia l’abocament de lixiviats en la recollida de residus 

que realitzen els camions. 

Quant a l’arbrat i el verd: 

• Des de la presidència de l’Associació veïnal es demana posar solucions als problemes i la 

malaltia que pateixen els arbres del barri. 

Control de la fauna urbana: 

• Reclamen solucions per a la problemàtica relacionada amb les visites dels porcs senglars al 

barri. 

Quant a infraestructures i mobilitat: 

• Un veí reclama que la contaminació es tingui en compte com a part de la neteja. Les rondes 

generen molta contaminació. Assenyala que s’ha produït un increment del tràfic. També 

reclama que la contaminació acústica també és un tipus de contaminació més que pateixen 

els veïns del barri. 

 

 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

• S’informa que s’ha actuat i hi ha previstes més actuacions en relació amb la malaltia greu que 

pateixen les moreres del barri, així com replantar arbrat en aquells escocells que es troben 

buits.  

• S’informa que l’increment del pressupost en neteja és un dels punts, però el Cuidem 

Barcelona engloba molts més aspectes. 

• Es faran les passejades pels punts claus del barri i es realitzaran sessions de retorn  amb un 

plànol amb el qual veïnat i tècnics treballaran conjuntament. 

• S’informa sobre les batudes previstes per captures de senglars, de les quals 4 o 5 es duran a 

terme entre els districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. 

 

 

***Totes les preguntes que no han pogut ser respostes queden anotades i s’estudiaran per poder 

donar una contestació a la sessió de retorn. 
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Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat s’anuncia la futura convocatòria de la passejada 

amb ciutadania pel dia 8 de juny, per continuar proposant millores sobre el manteniment de l'espai 

públic. 

 

 


