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

LLEDONER). SANT GENÍS 

 
13 d´octubre a les 19’00.  
Seu A.VV. Sant Genís dels Agudells. 

 
 
 
 
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, Manel Ferrer del Departament de 
Llicències i Espai públic del Districte Horta-Guinardó i Gemma Blasco, tècnica de barri. 
Sacramento Burgos, presidenta de l´AAVV i 40 veïns més. 
 
 
 
 
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 des de juliol s´està treballant a molt bon ritme i que ja s’ està en la fase 
final de l’ estructura. Falta acabar uns murs de la part alta, terraplenar algunes zones i 
s’està començant a pavimentar. En la part alta s’estan sanejant les conduccions d’aigua 
i s’estan deixant preparades per seguir amb la fase ll i lll. 
 
La valoració que es fa de l’obra a dia d’avui és que s’està anant a bon ritme i de fet ja 
s’està treballant paral·lelament en la jardineria, mobiliari e il·luminació. Abans que 
s’acabi l’ any l’ obra estarà finalitzada. 
 
S´inicia el torn de paraules. 
 
Un veïna pregunta que s’haurà de fer si hi ha un escapament d´aigua, a qui s´hauran de 
dirigir els veïns a partir d’ ara. També pregunta les dates de finalització de l’obra. 
 
Se li respon que s’han deixat registres per accedir als punts sensibles, que totes les 
canonades estan externes i que si hi ha un escapament hauran de trucar als operaris 
que la Comunitat cregui oportuns ja que es tracta d’ instal·lacions privades. 
 
En relació a la finalització de l´obra es concreta que serà a finals de novembre primers 
de desembre. 
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Una altre veïna comenta que ella té un problema a casa seva perquè les arrels d´un 
arbre li estan trencant la paret. No entén perquè a ella no se li pot resoldre el problema 
quan en la zona s’han tallat quatre arbres per motiu de l’obra. El tècnic del Departament 
de Llicències i espai públic tornarà a fer la consulta. 
 
Una veïna demana que se li mostri en pantalla la façana del seu edifici i fa preguntes en 
relació a com quedarà l’ espai un cop l´obra s´hagi finalitzat. També fa demanda que 
una vorera que està a la Pl Lledoner es faci més gran. Al final de l’obra acompanyarà a 
l’ equip tècnic al lloc per ensenyar concretament a que es refereix. 
 
Una veïna del C/ Lledoner 12 comenta que la comunitat està pensant en posar ascensor. 
L’ equip tècnic explica que està contemplat en el projecte que si es vol posar ascensors 
es pugui i que facilitaran la documentació que calgui a l´empresa que escullin per 
instal·lar l´ascensor. El gerent afegeix que en el moment en que decideixin posar 
ascensor contactin amb la tècnica de barri per tal que es pugui facilitar la informació que 
calgui. 
 
Un veí comenta que al C/ Lledoner 16 l´arqueta està feta malbé i que algú es pot fer 
mal. També pregunta perquè han d’ haver-hi 5 passos de zebra al C/ Lledoner. 
 
Se li respon que just l´endemà hi ha visita d´obres i que es miraran l’arqueta i s’explica 
que dels 5 passos zebra n’hi ha 2 que son provisionals per motiu de les obres. El gerent 
comenta que una vegada finalitzada l’obra el tema dels passos zebra es passarà a 
mobilitat perquè valorin si és correcta o no. 
 
Diferents veïns comenten que les voreres que estan al voltant de l’obra estan molt fetes 
malbé i sol·liciten es puguin arreglar tant si estan en el marc de l´obra com si no. 
 
El Gerent explica que en els propers mesos s’han d’establir amb els veïns quines seran 
les prioritats pels propers 4 anys. En quant a la continuïtat de l’obra en la fase ll i lll com 
a Districte es valora que seria important seguir amb la fase ll de les obres però que a dia 
d’ avui com a Gerent encara no pot afirmar que es farà. 
 
Un veí pregunta sobre una determinada zona de motos. Se li respon que aquesta zona 
desapareixerà perquè ha d´haver-hi una entrada pels cotxes de bombers i pels vehicles 
de manteniment. Aquests seran els únics vehicles que podran entrar dins l’illa. 
 
Una veïna fa demanda d´uns bancs al C/ Lledoner i sol·licita es posin rètols de prohibit 
gossos sense corretja a les zones verdes, ja que hi ha molts veïns que deixen córrer els 
gossos pràcticament sense vigilància. Comenta que, a més, quan se’ls crida l’atenció 
responen de males maneres. Aquesta demanda no estaria dins del que és el marc de 
l’obra però el Gerent en pren nota. 


