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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT OBRES ( C/ SIDÓ i 

LLEDONER). SANT GENÍS 

 
12 de maig del 2015, a les 17:30.  
Centre Cívic de la Casa Groga, av. de Jordà, 27. 

 
 
 
 
Ordre del dia: 
 

- Estat de les obres  del C/ Sidó i Lledoner. 

- Torn obert de paraules. 

 

Assistents: 
 
Pau Milla, Xavier Solà i Manuel Arguijo. Equip redactor del projecte i Direcció d´Obra. 
Raül de Toro i Esteve Piazuelo de BIMSA 
Manel Ferrer de Serveis Tècnics del Districte Horta-Guinardó i Gemma Blasco, tècnica 
de barri. 
Sacramento Burgos, presidenta de l´AAVV , Xavier Civit  vicepresident del Consell de 
barri i 35 veïns 
 
 
 
 
S´inicia la reunió amb la explicació per part dels tècnic de BIMSA, Raül de Toro, dels 
treballs que ja s´han fet i quina és la previsió. S´utilitza el suport d’un PowerPoint per 
tal de facilitar l´explicació i es posa a disposició dels directament afectats quan finalitzi 
la sessió els plànols detallats de com quedarà cada edifici. 
 
S´explica que s´està treballant en la primera fase  i que s´han hagut de fer una sèrie de 
millores molt importants en les instal·lacions d´aigua, gas i electricitat, ja que algunes 
estaven fora de normativa. L´opció que s´ha pres és canviar les instal·lacions  fetes 
malbé per noves i no reaprofitar materials  
 
La implantació de l´obra ha suposat una pèrdua d´espai d´aparcament pels veïns i 
haver de mantenir un recinte tancat al voltant de l´obra per tal de garantir la seguretat. 
Aquesta situació segur es mantindrà fins a la tardor. 
 
El derrocament de paviments ha suposat pels veïns moltes vibracions i molèsties de 
soroll i pols. La part més important d´aquesta part de l´obra ja s´ha fet i es reconeix 
que pot haver estat molt molesta. 
 
També s´explica que hi ha hagut una rasa oberta per tal de canviar els cables de mitja 
tensió per part d´ENDESA, avui mateix s´hi està treballant i s´ha tancat 
provisionalment. En quan es pugui es tancarà de manera definitiva. 
 
En el PowerPoint es mostra com als carrers es faran unes plataformes esglaonades en 
pendents suaus que no taparan cap finestra dels pisos baixos ni cap ventilació. A 
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l´alçada de C/ Sidó 7 es pujarà el paviment uns centímetres, es mostra en la imatge 
que és molt poc. 
 
Tota aquesta obra és la Fase l, la Fase ll i la lll estan pendents de pressupost però es 
mostra en imatges que és el que suposaran quan es facin. 
 
Per finalitzar la presentació es diu que hi ha des del principi de l´obra i que seguirà 
havent-hi una caseta habilitada amb un tècnic que dóna tota la informació que els 
veïns precisin. 
 
 
 
 
 
 
S´inicia el torn de paraules. 
 
Un veí del C/ Sidó 3 pregunta si les humitats de les parets li milloraran.  
 
Se li explica que les instal·lacions es regularitzaran i es graparan a les parets les 
conduccions  amb la qual cosa sí milloraran les humitats. 
 
Una veïna pregunta pels túnels que la gent explica que s´han trobat i per la zona que 
ha estat reservada com a pàrquing pels veïns únicament per tres dies. Vol demanar 
que siguin més de tres dies els permesos per aparcar.  
 
Se li explica des de la taula que no s´han trobat túnels però si moltes clavegueres que 
no anaven enlloc. Els tècnics afirmen que ara ja saben tot el que hi ha i que ho estan 
ordenant. Posaran col·lectors nous. 
 
Des de Serveis tècnics, Manel Ferrer,  s´anota la consulta en relació al pàrquing per 
donar-li resposta. 
 
Es pregunta sobre si hi haurà arbres en la zona. 
 
Des de la taula s´explica que hi haurà una piscines amb terra vegetal amb arbres 
adequats a la zona. S´explica que seran uns arbres escollits , no agressius i que es 
posaran amb rec la qual cosa facilitarà que les arrels vagin cap avall i no aixequin el 
paviment. Seran arbres que a l´estiu protegiran del sol però que a l´hivern perden la 
fulla. 
 
Un veí manifesta la seva preocupació perquè els arbres facilitin l´entrada als balcons 
dels pisos.  
 
S´explica des de la taula que els arbres estaran a 4 metres de les façanes i que és 
com estan a tot la ciutat per evitar problemes. 
 
Una veïna comenta que al C/ Lledoner hi ha plàtans que estan aixecant el paviment.  
 
S´explica des de la taula que ara els plàtans ja no els deixen plantar perquè són molt 
agressius i que no es plantaran plataners. Manel Ferrer s´anota el nom i contacte de la 
veïna que ha manifestat que les arrels dels plataners li estan començant a provocar 
problemes a casa. 
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Es segueix discutint sobre aquest tema entre veïns i tècnics i es consensua que 
s´accepta que es plantin els arbres previstos. 
 
Un altre tema de discussió són els bancs.  
 
La Presidenta de l´Associació de veïns, Sacramento Burgos,  comenta que molts veïns 
afectats directament han manifestat que no volen que es posin bancs per a no facilitar 
que es faci” el botellon” i perquè els veïns dels baixos quan obrin la finestra de casa 
seva tindran un banc davant 
 
Des de la taula s´explica que quan l´obra s´hagi finalitzat serà un carrer amb una 
placeta on està plantejat que hi hagi parterres, arbres, bancs, papereres i aparells de 
gimnàstica per a gent gran. Estava, per tant, planejat posar-hi bancs però  és un tema 
a reconsiderar si els veïns no ho volen. 
 
S´exposen diferents opinions sense arribar a cap acord. 
 
El Sr. Civit apunta que una bona solució podria ser posar bancs entre els números 8 i 
12 del C/ Lledoner. 
 
Es finalitza la reunió i quedem tots els assistent emplaçats per una propera reunió de 
seguiment de les obres el Juliol. 
 
 
 
 
 
 


