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Pla de Barris SGA-LT 
ACTA. 13È GRUP IMPULSOR DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS.  
 

Dia: Dilluns  08/04/2019 Hora: 18:30 Lloc: Centre Cívic de la Casa Groga.  

 
ASSISTENTS 
    

Una vintena de persones integrats de l’Associació de Veïns de SGA amb 
diverses vocalies, del Col·lectiu Ecologista Agudells, la Fundació Els 
Tres Turons i també veïns/nes a títol individual.  

Pau Gonzalez (conseller tècnic)  
Eduard Vicente (gerent H-G) 
Joan Cela (conseller de barri SGA ) 
Gemma Blasco (tècnica de barri) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB LT-SGA) 
Nuria Borrut (Cap d’Activitat Econòmica de PdB) 
Representants dels Grups polítics de Ciutadans, ERC i PdCat  

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Seguiment de l’estat d’execució de les diverses actuacions que s’estan desenvolupant a PdB de SGA-LT   
2. Explicació detallada 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
S’inicia explicant que PdB de SGA-LT té un pressupost inicial de 15M/€ pels dos barris dividits en els 4 àmbits d’actuació (Drets Socials 
27% amb 4.112.000€, Educació 13% amb 2.000.000€, Activitat Econòmica amb el 8% amb 1.138.000€ i Ecologia Urbana 52% amb 
7.752.000€) amb 6 eixos estratègics: 1. Gent Gran Envelliment saludable, 2. Dinamització juvenil a Sant Genís dels Agudells, 3. Memòria 
Popular Col.laborativa, 4. Educació i cultura, 5. Ocupació i economia social o solidària i 6. Millora de l’espai públic.  
 
S’explica que el Pla de Barris de Sant Genís i de la Teixonera està conformat actualment per un total de 51 accions que aborden el 4 
àmbits principals. Al marge de les accions transversals i que són comunes a la majoria de plans. Inicialment es varen consensuar-prioritzar 
un total de 30 accions i que s’han incorporat  21 de noves. En la presentació se’n detallen una trentena. Es fa saber que el power point així 
com l’acta es farà arribar als integrants del Grup Impulsor amb el contingut de l’exposició.   
 
Es dona a conèixer que per cercar més informació del PDB de SGA i LT es pot accedir a:  
http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/seguiment-del-pla-de-barris_787658  amb l’estat  d'execució de les actuacions del Pla de barris de 
Barcelona en setze barris de la ciutat i www.pladebarris.barcelona. Youtube: bit.do/pladebarris 
 
La cap d’Activitat Econòmica de PdB explica 4 de les accions que s’estan portant a terme dins l’àmbit d’activitat econòmica 1. Promoure 
projectes de formació i ocupació amb el projecte: a) impuls de l’ocupació vinculats als serveis sociosanitaris i d’àpats per a col·lectivitats 
conjuntament amb la  Fundació ARED, el SC i BASA, b) projecte de Barris d’Oficis als 16 barris de PdB, c) el Servei itinerant d’orientació i 
suport laboral. Tuc-Tuc i 2 dins la promoció de l’economia Col.laborativa i social el projecte Tecomate nascut al barri de la Teixonera de 
manera autogestionada, amb la finalitat de produir i oferir un producte alternatiu i de proximitat, el refresc de mate amb menys sucre i 
cafeïna.   
 
Torn de preguntes: 
Activitat econòmica.  
Servei itinerant d’orientació i suport laboral. Tuc-Tuc. Es mostren interessats en saber l’actuació i volen saber el calendari i ubicacions.  
S’adjunta aquesta informació posteriorment: Dilluns matí estarà al barri de la Teixonera. Ubicacions: Centre Cívic i Plaça Herta Frankel i 
per la tarda a Sant Genís, davant el Centre Cívic de la Casa Groga a la Plaça Meguidó, Caprabo, Plaça Palestina, zona comercial del 
carrer Judea  i a baix, al Passeig de la Vall d’Hebron. Dimarts matí estarà a l’entrada del metro Vall d’Hebron, al mercat de la Vall 
d'Hebron, a l’entrada de IES Vall d’Hebron i la, plaça Vall d'Hebron). Anirà canviant d’ubicacions segons necessitats.  
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Ecologia urbana:  
Millores entorns de Can Soler. Motius pels quals se’n retardat les obres de la Fase 1. Ha estat per motius de contractació de Bimsa.  
Accessos per passar la Crta. de la Rabassada fins la Font del Bacallà. Ho està estudiant el Parc Natural de la Serra de Collserola. Allargar 
la línia de bus 112 fins entrada de Can Soler des de Crta. de la Rabassada. S’estudiarà.  
La Fase 2 resta pendent de validació del nou mandat.  
 
Re-urbanització Carrer Nínive. Obertura del carrer (11.03.2019) durada 4 mesos.  
L’AVV SGA i diversos veïns/nes peticionen poder passar per l’interior del recinte de l’Hospital de Sant Rafael des de la zona alta fins el 
Passeig de la Vall d’Hebron. Amb l’obertura del C/Nínive es sol.luciona aquesta petició.  
 
Re-urbanització de l’Avinguda Elies Pagès. El gerent  recorda les diverses opcions de la proposta que es varen presentar en els darrers 
Grups Impulsor (9.01.18 i 12.03.18).  Es reitera que mantenir l’estat actual (carrils segregats amb les voreres, 2 sentits de circulació, 
mobilitat del bus, aparcaments, arbrat,  contenidors i soterrament de les xarxes -elèctrica i telefonia-) no compleix la normativa vigent 
(Bimsa) i que alhora incideix en la futura mobilitat de la part alta del barri de Sant Genís. La proposta del canvi de sentit de la línia del bus 
112 (abans 185) modifica la mobilitat a tota  la part alta de Sant Genís. S’ha parlat amb l’AVV de SGA i es proposa passar pel carrer 
Baldomer Girona. S’indica que aquest projecte serà presentat en el proper mandat. Proposa de redactar un Informe de la Mobilitat 
conjuntament amb la Guardia Urbana.  
 
Millora de la re-urbanització de les escales entre el carrer Cànoves i la plaça de la Font del Roure (o font de la Mina). S’iniciaran les 
obres a finals del mes de maig per un tema de terminis en la contractació de les obres. S’explica que l’àrea de Parcs i Jardins ha renovat el 
parc infantil. Es peticiona que hi pugui haver un Parc de salut (gent gran). 
 
Re-urbanització del C/Olvan. Els veïns/nes informen d’unes obres en la pavimentació de la calçada que obstaculitzen la circulació sense 
previ avís. El gerent explica que cal revisar tot el projecte perquè arrel de les intenses pluges (octubre-novembre 2018)  el mur privat del 
carrer Olvan 15 es va obrir. Per aquest motiu, a finals d’abril (24.04.19) es realitzarà un sondeig geotècnic al carrer i la inspecció de 
l’edificació del carrer. El pressupost de les obres està adjudicat i es faran aquest any. Posteriorment s’informarà als veïns i veïnes de l’inici 
de les obres així com a l’AVV de SGA i al Grup Impulsor. D’altra banda, s’informa que els serveis tècnics del Dte. H-G han estat estudiant 
la proposta de l’Associació de Veïns de SGA de crear una zona de 6 aparcaments, al costat del dipòsit de la xarxa d’abastament d’aigua 
del carrer Saldes/Sagàs.  
 
 
Fora de PdB 
Carrer Viver. Una veïna peticiona la millora del carrer (arbre amb arrels al paviment) i l’obertura d’unes escales entre C/Viver i el Costa 
Pacheco.  
Carrer Cànoves. Millora del paviment. Hi ha sots-esborrancs en punts concrets del carrer.  
Okupes al barri. Un veí exposa els fets ocorreguts en les darrers setmanes al barri: “no és un tema de convivència, sinó un tema de  
delinqüència” al barri i concretament  a l’Escola Menéndez Pidal. Existeixen 2 tipus d’ocupació, una d’un grup de més de 100 persones de 
nacionalitat georgiana, alguns d’ells delinqüents (53 detinguts)  i que han assaltat 70 pisos i de l’altra, un col·lectiu d’okupes “El Kole” 
d’arrel associativa comunitària d’origen divers, principalment europeu. Es presenta el noi  -Ulisses- explicant les accions que realitzen com 
a col·lectiu artístic lligat a l’art obert al barri i convida als veïnes/nes a participar-hi. El gerent informa que el passat dia 26.03.19 va entrar el 
jutge per inspeccionar l’immoble i que el jutjat corresponent de Barcelona està tramitant la desocupació en els terminis legals vigents.  
 

 
Finalitza la reunió a les 20:45 hores.  
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