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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 6È GRUP IMPULSOR DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS. ÀMBIT ECOLOGIA 
URBANA 
 

Dia: Dimarts 20/06/2017 Hora: 19:00 Lloc: Centre Cívic de la Casa Groga 

 
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 Comerciants SGA 
Club de Futbol Penitents-St. Genís 
Escola d'Art Floral. Can Soler 
Veïns/nes de la part alta 
 

Eduard Vicente (gerent H-G) 
Fernando Marin (conseller) 
Gemma Blasco  (tècnica de barri) 
Carmen Castaño (Serveis tècnics Dte H-G) 
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 de l’àmbit d’Ecologia Urbana del Pla 
de Barris de Sant Genís dels Agudells.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Inversions Ecologia Urbana: 
 
11.1 | Creació d’usos comunitaris, millora accessos i entorn de Can Soler.  
Licitació de l’obra (Mar’18-Juny’18). Inici de l’obra (Setembre’18). Previsió final obra (Setembre’19).  
Es crearà un procés de Participació Ciutadana per co-produir-definir entre les entitats, veïns/nes i agents municipals els accessos, els usos 
i entorns de l’equipament de Can Soler. Proposta de calendari de juliol a desembre 2017.  
 
10.07.17.  1).Reconeixement de la zona. Passejada col·lectiva. Posada en comú. Reunió. Lidera Cíclica  
18.09.17   2).Sessió de treball dels usos, activitats i accessos. Prioritats. Lidera Cíclica. Exposa Tarrasó-Espinet 
28.09.17   3).Sessió de tancament amb la proposta definida. Retorn. Lidera Cíclica. Exposa Tarrasó-Espinet. Tanca PdB 
 
13.1 | Re-urbanització del Carrer Olvan.  
Licitació de l’obra (Gen’18-Abril’18). Inici de l’obra (Juny’18). Previsió final (Març’19). 
Es proposen dues opcions: via segregada i plataforma única.  
Els veïns/nes opten per l’opció de la via segregada però amb una dotació màxima d’aparcaments.  
Bimsa refarà l’estudi amb aquests canvis.  
 
13.2 | Re-urbanització de l’avinguda Elies Pagès.  
Licitació obra (Feb’18-Maig’18). Inici obra (Juliol’18). Previsió final obra (Gener’19) 
Es defineix la delimitació de l’actuació des de la Plaça Madrona Prat fins inici carrer Costa Pacheco.  
Es proposa l’opció de via segregada. Bimsa l’estudiarà. 
 
13.3 | Re-urbanització dels entorns del Casal de Gent, a la plaça Meguidó.  
Licitació de l’obra (Gen’18-Abril’18). Inici de l’obra (Juny’18). Previsió final obra. (Desembre’18) 
Segueix la tramitació sense la creació de la zona dels horts, fet que ha fet disminuir el pressupost inicial (425.000€).  
Es manté l’aparcament vigent. El Districte d’H-G realitzarà l’estudi d’arranjament de l’entorn.  
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13.5 | Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X.  
Licitació (Gen’18-Abril’18). Inici de l’obra (Juny’18). Previsió final obra (Desembre’18).  
Existeix un reduït grup veïnal de treball d’arquitectes que estan realitzant noves propostes d’ordenació com a lloc de descans.  
L’Avv de SGA també estan fent propostes de redefinició per resoldre la mobilitat reduïa. Els serveis tècnics del Dte estudiaran les 
propostes fer el retorn al Grup Impulsor.  
 
14.1 | Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive.  
Licitació (Des’17-Mar’18). Inici de l’obra (Maig’18). Previsió final obra (Octubre’18).  
A part de realitzar la re-urbanització del C/Nínive també es planteja el recorregut interior dins el parc hospitalari i forma part del pressupost 
global. La direcció de la VH compta amb aquesta proposta.  
 
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic. Del llistat proposat es prioritzen les següents actuacions.  
Hi ha un pressupost de 100.000 € de PdB.  
 

• Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure. Pressupost 194.000€. Ho estudia el Dte.   
• Unió (rampa) de la plaça Palestina a la Plaça Getsemaní. Pressupost 68.500 €.  
• Millora de l’Avinguda Jordà. Escocells. Ho estudia el Dte. 

 
 
S’acordà fer el retorn de les accions amb els estudis pertinents per a principis d’octubre del 2017. Dia, lloc i hora a determinar. 
Finalitza la reunió a les 21:30 hores 


	Pla de Barris SGA-LT
	ASSISTENTS
	OBJECTIUS DE LA REUNIÓ 
	TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS

