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

LLEDONER). SANT GENÍS 

 
28 de juliol  del 2015, a les 18:00.  
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 
Eduard Vicente, Gerent del Districte Horta-Guinardó, Manuel Franco, Director del 
Departament de Llicències i Espai públic del Districte Horta-Guinardó i Gemma Blasco, 
tècnica de barri. 
Sacramento Burgos, presidenta de l´AAVV , Xavier Civit  vicepresident del Consell de 
barri i 15 veïns 
 
 
 
 
S´inicia la reunió amb la explicació per part dels tècnics 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. 
 
S´explica que s´està treballant a bon ritme en la primera fase  i que es preveu que 
l´obra estarà finalitzada al novembre.  
 
La versió definitiva de la fase ll i lll estarà feta a l´agost , a la tardor es valorarà si 
s´inclou en el PAD pels propers 4 anys i després s´haurà de fer la licitació i per tant la 
constructora que faci les obres pot ser la mateixa o no. 
 
Es presenta als veïns algunes modificacions en l´arbrat proposat arran de les peticions 
que es van fer en la passada Comissió de seguiment. S´ ha decidit reduir la mida de 
les espècies que es plantaran , seran aurons. 
 
Així mateix es presenten modificacions en la distribució del mobiliari urbà de la que va 
ser proposada als veïns en la passada Comissió de seguiment. La conclusió és que no 
hi haurà bancs al corredor i que aquest  es deixarà com un lloc de pas. Es mostra en el 
power-point on aniran situats els bancs. 
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S´inicia el torn de paraules. 
 
Un veïna pregunta si les canonades de les façanes es taparan.  
 
Se li contesta que es taparan de manera practicable per si cal fer alguna reparació 
 
Una altre veïna comenta que s´està parlant de les plantes i arbres que es posaran a la 
zona però que no s´està mantenint el que ja hi ha.  
 
El Gerent respon que s´opta per un model de ciutat amb zones verdes i que en tot cas 
és competència del Districte garantir que es mantinguin i reguin les zones verdes qu hi 
ha i les que es plantegen. 
 
Xavier Civit comenta que el barri està molt brut, apunta que hi ha hagut un canvi de 
contracte de l´empresa de neteja  i que això pot haver influït.  
 
Una veïna pregunta per si hi haurà més talls de llum.  
 
L´equip tècnic respon que només falta fer un tall de llum per a reconnectar les noves 
connexions . 
 
Sacramento Burgos parla en nom de l´Associació de veïns expressant que el barri vol 
que es faci la Fase ll i lll plantejada i que es faci el més aviat possible, apunta a més 
que caldria pensar en instal·lar un ascensor en aquelles zones de les obres 
plantejades en les que hi haurà moltes escales. També pregunta si podran passar 
cotxes de manteniment a l´interior de les illes i en concret els cotxes de bombers. 
 
Des de l´equip tècnic se li contesta que abans de fer les obres s´han fet tot de 
consultes per saber quin és el pas que s´ha de deixar pels cotxes de manteniment, 
bombers, ambulàncies... A l´interior de l´illa podran passar cotxes de manteniment i 
bombers passaran pel perímetre tal com estan fent ara i es va acordar en el seu 
moment que era correcte. 
 
Un veí pregunta sobre l´afectació de l´estructura dels edificis amb les obres que 
s´estan fent. 
 
L´equip tècnic comenta que aquest tema s´ha abordat en diferents ocasions, que les 
obres han estat fetes amb totes les garanties de seguretat i que en tot cas en aquest 
moment i havent eliminat els murs de contenció s´ha alliberat de càrrega als edificis. 
 
La tècnica de barri recull una inquietud dels veïns e interroga sobre la pavimentació 
prevista aquest agost.  
 
Manuel Franco  respon que aquesta pavimentació serà feta a finals d´obra i no ara. 
 
Els veïns comenten que apart de la zona prevista també s´inclogui en la pavimentació 
el C/ Tiro, C/ Perea i les voreres del C/ Lledoner que han quedat molt malmeses en les 
obres. 
 
Finalitza la sessió acordant tots els presents fer una propera Comissió de seguiment a 
mitjans d´octubre. 


