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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 7È GRUP IMPULSOR DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS.  
 

Dia: Dijous 23/11/2017 Hora: 18:00 Lloc: Centre Cívic de la Casa Groga. Sala dels Joves 

 
ASSISTENTS 
    

Una vintena de persones 
integrats de les entitats i 
associacions del barri i 
també veïns/nes a títol 
individual 

Associació de veïns de St. Genís 
Col·lectiu Agudells  
Associació de joves  
Associació de comerciants SGA 
Club de Futbol Penitents-St. Genís 
Fundació Escola de Disseny Floral i paisatgisme 
Fundació Tres Turons  
Veïns/nes de la part alta 

Pau Gonzalez (conseller tècnic)  
Eduard Vicente (gerent H-G) 
Joan Cela (conseller de barri SGA ) 
Gemma Blasco (tècnica de barri) 
Neus Remolà (Serveis tècnics BIMSA) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB LT-SGA) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Objectiu. Repassar el contingut, l’estat de tramitació i el pressupost de les actuacions-accions del Pla de Barris de Sant Genís dels 
Agudells.  

2. Usos interns de la masia de Can Soler 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
Seguidament, el gerent Dte. H-G exposa la proposta-esborrany de la futura creació d’un Centre d'Interpretació de la Natura liderat pel 
Departament d’Educació Ambiental – Gerència d’Ecologia Urbana; a l’interior de Can Soler adreçat als veïns/nes del barri, ciutadania en 
general, públic familiar, escoles, educació formal, no formal i informal, etc. Es proposa la creació d’un punt d’informació expositiu amb 
tallers, accions, i activats  en l’entorn més proper de la masia. El gerent comentà que en aquest moment tota la zona estará en obres i que 
per tant aquest punt d’ informació será molt reduït. Es calcula que fins d’aquí dos anys no podrà estar dimensionat i proposa que en aquest 
temps es treballi en taula de treball la proposta. El Col.lectiu Agudells reitera la remunicipalització de Can Soler i la creació dels accessos 
cap a Collserola. El gerent clarifica que la remunicipalizació de Can Soler no forma part de les actuacions del govern municipal i els 
accessos estan sent estudiats pels serveis tècnics del Parc Natural de la Serra de Collserola.   
 
S’inicia l’exposició dels 4 àmbits d’actuació del PdB de SGA-LT, però el Grup Impulsor prioritza parlar de l’àmbit d’ecologia urbana i deixar 
els altres 3 àmbits, ja que varen ser tractats al Consell de Barri (09.12.17) i que el temps és limitat.  
 
Àmbit Ecologia Urbana: 
11.1 | Creació d’usos comunitaris, millora accessos i entorn de Can Soler. Inici de l’obra (novembre ‘18) i previsió final obra 
(novembre ‘19). Acabat el procés participat (juliol-novembre) finalitzarà l’Avantprojecte previst a finals desembre amb la incorporació de les 
millores puntuals recollides en la sessió de tancament i retorn del dia 13.11.17. S’acordà mostrar l’Avantprojecte el mes de febrer 2018 
dins del proper Grup Impulsor i/o un una sessió específica.  
 
13.1 | Re-urbanització del Carrer Olvan. Inici de l’obra (setembre ’18) i previsió final (febrer ’19). 
S’exposa i s’opta per l’opció mixta: plataforma única, al carrer banda exterior i de via segregada, al carrer banda muntanya amb una 
dotació màxima de 15 aparcaments.  
 
13.2 | Re-urbanització de l’avinguda Elies Pagès. Inici obra (octubre ’18) i previsió final obra (abril ’19). S’exposa la proposta de canvi de 
sentit de la línia del bus 185 a tota la part alta de Sant Genís, donar sentit únic de baixada del tram de l’Avinguda Elies Pagès i la seva re-
urbanització (ampliació voreres, soterrament xarxes de serveis, aparcaments, punts de residus urbans, arbrat, etc.). Donat que aquesta 
acció ocupa gran part del debat, es proposa quedar amb l’Avv de Veïns de SGA i veïns/es durant el mes de gener per consensuar-la 
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(09.01.2018).  
 
13.3 | Re-urbanització dels entorns del Casal de Gent, a la plaça Meguidó. Inici de l’obra (juny’18) i previsió final obra. (desembre’18) 
S’exposa l’avantprojecte, el qual es centra en la re-urbanització de l’entrada sud (C/de Naim), el qual tindrà l’accés obert permanentment 
als usuaris/es. D’altra banda el Dte H-G millora els accessos de la part nord (entrada, a secretaria del Casal).  
Hi van haver-hi diferents opinions disconformes en la re-urbanització plantejada i s’explicita que s’ha d’incrementar la dotació 
pressupostaria (130.000 euros) i solucionar la il·luminació, avui molt deficient. S’acordà que aquest tema es parli el mateix dia que la re-
urbanització de l’avinguda Elies Pagès (09.01.18).  
 
13.5 | Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X.  Inici de l’obra (juliol ’18) i previsió final obra (febrer ’19).  
S’exposa l’avantprojecte el qual millora l’accessibilitat al carrer Judea i al carrer Samaria. En aquest punt van haver-hi moltes opinions 
crítiques en quan a la proposta plantejada ja que és un avantprojecte que contempla diverses actuacions. El gerent aclareix que és un 
avantprojecte treballat amb els veïns de la zona.  L’Avv de veïns de SGA peticiona la instal·lació d’una escultura (potser, un porc senglar) i 
un element arquitectònic en forma de banc amb una fanal singular. Es peticionarà als projectistes el millor emplaçament dels dos elements.  
 
14.1 | Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive. Inici de l’obra (setembre’18) i previsió final obra (gener ’18).  
S’exposa la millora de l’ampliació de la secció de les escales sense la col.locació de jardineres i es trasllada la ubicació, més central, de 
l’escala d’accés al recinte del Parc de Salut de la Vall d’Hebron.  
 
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic. Hi ha un pressupost de 100.000 € de PdB.  

• Renovació escales entre C/Cànoves a la plaça de la Font del Roure. Pressupost 194.000€.   
S’exposa l’esborrany propositiu . Es redactarà un estudi previ del parcel·lari actual i de les propietats municipals a més de la 
reordenació de la xarxa dels serveis tècnics.  Es preveu la contracció d’un equip professional d’execució de les obres (febrer 
2018).  

• Creació d’una rampa entre plaça Palestina a la Plaça Getsemaní. Pressupost 68.500 €.  
S’exposa la proposta de 3 rampes en paral.lel (8% pendent) que no agrada als veïns/nes i proposen no realitzar-la,  ja que es 
pot accedir a la Plaça Getsemaní pel carrer Lledoner.  

• Millora de l’Avinguda Jordà. Integració dels escocells. Inici obres (setembre 18 i previsió final obres novembre 18) amb un  
pressupost definit de 90.000€. Es proposta  un nou sistema de llambordes drenants dins els escocells que està com a prova 
pilot al Mas Casanovas, al barri del Guinardó. Si funciona s’executarà, sinó es proposen d’altres accions (ampliació de la vorera 
amb un altre pressupost). 
 

 
S’acordà fer el 8è Grup Impulsor el mes de febrer del 2018.  
Finalitza la reunió a les 21:30 hores 
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