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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI D’HORTA 

DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

Data:  31/05/2022 Horari: 19:00 – 21:30h 

Lloc:  Centre Cívic Matas i Ramis (C/ Feliu i Codina, 20) 

Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=05cOdYDYkR0 

ORDRE DEL DIA: 

1. Retorn d’actuacions realitzades des del darrer Consell de barri  

2. Cuidem Barcelona – Nova contracta de Neteja  

3. Desplegament Àrea Verda al barri d’Horta  

4. Torn obert de precs i preguntes 

 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Pere Camps (Direcció d’Infraestructures), Victor Valls (Conseller de barri), Núria Carmona (consellera 

tècnica de districte), Eduard Vicente (Gerent districte) i Roser Vallhonesta (Coordinadora d’Entitats 

d’Horta). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

48 Persones  (18 dones). 

Entitats presents:  

AV Horta 

POU (Grup d'Estudis de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada) 

Coordinadora d’entitats D’horta 

UE Horta (Unió Esportiva Horta) 
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COMENTARIS DE LA CIUTADANIA SOBRE EL PLA CUIDEM BARCELONA I LA NOVA CONTRACTA DE 

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Els camions de recollida no recullen els residus que hi ha pels voltants dels contenidors, quan 

els aixequen per tornar-los a col·locar posteriorment, els residus queden a sota. 

• Reclamen que els contenidors sempre es troben plens, sobretot de paper i plàstic. 

• Demanen saber per què s’han tret els contenidors del carrer Coïmbra. 

• Es queixen perquè els contenidors estan concentrats en la zona de les piscines on queda lluny 

de molts veïns. Demanen més papereres als carrers. 

Quant a l’arbrat i el verd: 

• Arranjar escocells del carrer Felip i  Codina. 

Control de la fauna salvatge: 

• Demanen saber quina solució es preveu posar per la problemàtica dels senglars que visiten 

el barri i tomben contenidors. 

 

 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

• No pot donar resposta a la raó de la ubicació dels contenidors. Els contenidors amb el nou 

pla, estaran tots junts (resta, orgànic, paper, plàstic...). 

• Sobre els senglars, hi ha previst col·locar contenidors que no puguin ser tombats. Hi ha 

accions per contenir la població dels senglars, com captures per diferents punts dels districtes 

limítrofs amb Collserola. 

 

 

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

donar una contestació a la sessió de retorn. 

 

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

amb ciutadania pel dia 15 de juny a la plaça Eivissa, per continuar proposant millores sobre el 

manteniment de l'espai públic. 


