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Trobada amb l’alcaldessa a Sant Genís dels Agudells i Montbau 

Barri: Sant Genís dels Agudells i Montbau 
 
Districte: Horta-Guinardó 
 
Data: 17.02.17 
 
Lloc: Institut Vall d’Hebron 
 
Horari: de 18.30 a 21:00 hores 
 
Difusió: http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-a-
sant-genzs-dels-agudells 
 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 17 de febrer de 2017 va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, als barris de Sant 
Genís dels Agudells i Montbau. 

Associacionisme i identitat 
- Uns barris més dignes 

 Reivindicació de major dignitat per al barri de Sant Genís dels Agudells. 

 Petició a l’Alcaldessa que visiti a fons els diversos carrers del barri de Sant 
Genís. 

 Petició també que l’Alcaldessa vagi a fer una visita a fons de diversos carrers 
del barri de Montbau. 

 
Accessibilitat 

- Carrers en pendent 

 Queixes de diverses persones sobre l’accessibilitat del barri de Sant Genís dels 
Agudells, amb certs carrers d’un 18% de desnivell. 

 Queixes sobre els desnivells al barri de Montbau. 

 Petició d’escales mecàniques per al barri de Montbau. 
- Voreres i obstacles 

 Queixes sobre l’estretesa de les voreres al barri de Sant Genís, especialment 
als entorns del carrer Cànoves. 

 Queixes relatives a les dificultats a les quals s’han d’enfrontar les persones que 
es desplacen pel barri en cadira de rodes. 

 Queixes sobre la presència de fanals i pals de serveis enmig de les voreres de 
Sant Genís, concretament als carrers Cànoves, Perea i immediacions. 

 

http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-a-sant-genzs-dels-agudells
http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-a-sant-genzs-dels-agudells


 
 

 

2 
 

Comerç i  activitats econòmiques  
- Mercat de la Vall d’Hebron 

 Petició d’un dels assistents d’informació sobre les obres que transformaran el 
mercat de la Vall d’Hebron 

 
Convivència 

- Incivisme amb les escombraries 

 Queixa  en relació a un carreró del barri de Sant Genís que es diu que s’hi 
dipositen bosses d’escombraries i que ningú es responsabilitza de la retirada 
d’aquestes bosses. 

- Sorolls 

 Queixa en relació a les fonts de soroll exagerat al barri. Es diu que és generat 
per part de l’heliport i les ambulàncies de l’Hospital de la Vall d’Hebron, així 
com per la caserna de bombers, el camp de futbol i les actituds incíviques de 
certes persones. 

- Gossos 

 Representant de l’Associació de Veïns expressa que la presència d’excrements 
de gossos al barri està generant problemes de convivència. 

 
Drets socials 

- Joves 
 Petició que sigui ubicat a la Masia Can Soler un Casal de Joves per al barri. 
 Petició per part d’una persona que diu parlar en nom dels joves de Sant Genís, 

d’un espai per aquest col·lectiu per fer cinema, música, altres activitats i aula 
d’estudi. 

- Persones Grans 

 Queixa en relació al nou Casal de les Persones Grans, argumentant-se  que 
l’equipament no té llum natural, els espais són massa petits i estretesa de 
l’escala interior. La mateixa persona parla d’incompetència de l’equip de 
l’obra. 

- Serveis Socials 
 Peticions (una d’elles de l’Associació de Veïns), que hi hagi una treballadora 

social fixa que atengui al mateix barri, en un espai mínimament digne, la 
ciutadania de Sant Genís i Montbau. Es diu que el centre actual del Casal de 
Barri de la Vall d’Hebron està massa allunyat. 

- Fundació ARED 
 Intervé la Presidenta de la Fundació ARED per parlar del projecte de la seva 

entitat en favor de les persones sense sostre. Indica que ARED travessa en 
aquests moments un problema econòmic per fer possible aquest projecte de 
Drets Socials. Demana poder explicar millor personalment aquesta situació a 
l’Alcaldessa. 

 
Educació 

- Escola Els Pins 
 Una persona intervé en nom de l’AMPA de l’Escola Els Pins i demana per al 

centre un poliesportiu, un espai per fer actuacions i que hi hagi refrigeració en 
època de calor. 
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Equipaments 

- Més equipaments per a Montbau 
 Petició de més equipaments per a Montbau. 

 
Esports 

- Infraestructures 

 Queixa relativa a la manca d’infraestructures per a la pràctica de l’esport al 
barri de Sant Genís. 

 Queixa perquè hi ha massa camps de futbol al barri. 
 Petició d’un espai per a la pràctica de l’skating.  

- Material esportiu 

 Petició de material esportiu per a l’Associació Esportiva Sant Genís. 

 
Habitatge 

- Preu de l’habitatge 

 Queixa genèrica sobre els preus molt alts de l’habitatge, fet que dificulta el 
dret a l’habitatge.  

- Aluminosi 

 Queixa que al carrer Jericó hi ha un edifici amb aluminosi, que provoca 
inundacions i afecta els edificis propers. 

- Habitatge per a persones grans 

 Petició d’habitatge per a persones grans. Es diu que anys enrere hi havia un 
estudi per fer-ne, però que no va prosperar. 

 Petició que al barri hi hagi habitatge en règim de cessió d’ús per a les persones 
grans. Es demana que s’hi faci una experiència pilot al barri. 

- Ascensors 

 Queixes de persones que viuen al Pla de Montbau, se’ls va negar que es posés 
un ascensor al seu edifici perquè envaïa la via pública. Diuen que no 
molestaria, que és impossible la instal·lació dins l’immoble i que no hi ha més 
alternativa que ocupar l’espai públic. 

- Afectacions urbanístiques 

 Queixa en relació a l’afectació urbanística al carrer Iriarte, al barri de la 
Teixonera (l’àmbit es diu Teixonera-2). Es diu que són 27 famílies afectades, 
entre d’altres la de la persona que intervé, que parla de 50 anys d’afectació. Es 
reivindica el dret a la propietat immobiliària i la desafectació del seu i dels 
altres habitatges. 

 
Medi Ambient 

- Obertura a Collserola 

 Petició que el barri de Sant Genís dels Agudells s’obri a Collserola. 
- Zona Font del Roure 

 Petició d’arranjament de la zona de la Font del Roure 
- Masia Can Soler 
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 Persones que s’identifiquen com a membres del Col·lectiu Agudells comenten 
la situació de la Masia Can Soler. Diuen que la Masia hauria d’estar al servei 
del barri. 
Indiquen que l’edifici fou expropiat l’any 2009 i que un cop es tornà a reobrir, 
fou semi-privatitzat amb l’admissió de l’Escola d’Art Floral de Catalunya a les 
seves sales. Expliquen que en aquests moments l’Escola està en fals a 
l’equipament en haver-se acabat la concessió de l’espai. 
Finalment demanen a l’Ajuntament que reaccioni a aquesta situació i que 
recuperi de nou Can Soler per a la ciutadania i que se’n tregui un rendiment 
social. 

- Laberint d’Horta 

 Queixa en relació a la degradació del Laberint d’Horta i el Palau del Marquès 
d’Alfarràs. 

- Antic camp de futbol 

 Petició que per a l’espai de l’antic camp de futbol, proper a la Masia de Can 
Soler, es faci un concurs per destinar aquest indret a joves creatius en relació 
amb el paisatgisme i l’agricultura. 

- Porcs Senglars 

 Queixa de les persones que donen de menjar els porcs senglars i del 
creixement del nombre existent. 

- Espais enjardinats 

 Queixa sobre el mal estat dels jardins del barri de Sant Genís. 

 Queixes sobre la manca de manteniment dels espai enjardinats de Montbau. 
- Solars 

 Petició de neteja dels terrenys del carrer Cànoves 90-92 
- Camions de neteja 

 Queixa sobre el soroll dels camions de neteja, especialment a altes hores de la 
nit. 

 
Mobilitat 

- Ronda de Dalt 
 Diverses peticions dels assistents que sigui coberta la totalitat de la Ronda de 

Dalt. 
 Petició que, com a mínim, la Ronda de Dalt sigui coberta entre l’avinguda Jordà 

i el carrer Arenys. 
 Manifestació d’algun dels assistents que es congratula que el projecte de 

cobertura de la Ronda de Dalt estigui en marxa. 
 Intervenció del president de l’associació de veïns de Montbau esmentant el 

seu punt de vista sobre la qüestió dient que el tema està bloquejat i que no hi 
ha un projecte consensuat. Diu que tan sols hi ha 15 milions per a les obres de 
la Ronda, però sense un projecte amb cara i ulls. 

- Aparcament a La Llosa 
 Petició que sigui rehabilitada la zona de La Llosa de la Vall d’Hebron i s’hi faci 

una zona d’aparcament dissuasiu. 
- Bus de Barri 

 Diverses intervencions que parlen de la necessitat del bus de barri per a les 
zones de més pendent de Sant Genís i Montbau.  Es demana especialment per 
a les persones discapacitades. 

 Petició que se segueixi estudiant les possibilitats de recorregut del bus 185 
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 Petició que els busos de barri estiguin millor adaptats per disposar d’una 
plataforma per a cadires de roda i cotxets de la compra. 

 Petició d’un bus de barri per a Montbau, per salvar els pendents del barri. 
- Parades de busos 

 Petició que es recuperi la parada de bus de La Maternitat, que es diu que és 
molt necessària per a les persones grans. 

- Canvis de sentit 
 Petició perquè a alguns carrers de Sant Genís siguin canviats el sentit de 

circulació. 
- Excés de velocitat carrers Jericó i Samaria 

 Queixa d’excés de velocitat en aquesta zona de Sant Genís, on es diu que hi ha 
massa circulació i les voreres són estretes. 

- Zona carrer Saldes 
 En relació amb el PERI de Sant Genís dels Agudells, una persona intervé per 

comentar que les places d’aparcament als voltants del carrer Saldes que són 
assignades a persones amb discapacitat, estan massa lluny de les residències 
d’aquestes persones. 

- Pol·lució i trànsit 
 Queixa dels alts nivells de contaminació de Barcelona per causa de la pol·lució 

que genera el trànsit rodat. 
- Àrea Verda 

 Petició que sigui implementada l’àrea verda al barri de Sant Genís, 
concretament a les immediacions del carrer de Natzaret. 

- Cotxes retirats 
 Un dels assistents comenta que ha vist que han estat retirats cotxes a la via 

pública que estaven ben retirats. 

 
Pla de Barris 

- Situació actual 
 Petició d’informació sobre l’aplicació del Pla de Barris a Sant Genís dels 

Agudells. 

 
Salut 

- Casa dels Xuklis 
 Petició per part de responsables de l’Associació AFANOC, relativa a càncer en 

infants, que l’Alcaldessa visiti el seu equipament anonemat “Casa dels Xuklis”. 

 
Urbanisme 

- Deficiències urbanístiques generals 

 Manifestacions des de les entitats veïnals de la situació d’enclotament dels 
barris de Montbau i Sant Genís dels Agudells. 
Es parla de 2 barris que necessiten posar-se al dia i que urbanísticament no 
estan acabats 

- Mur nou camp de futbol 
 Queixes per part d’una persona que diu parlar en nom de la comunitat de 

veïns del carrer Tir i altres carrers propers (comenta que són uns 400 veïns i 
veïnes). Diu que se senten afectats pel mur resultant del trasllat de l’antic 
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camp de futbol a la nova ubicació. Diu que el camp està a 6 metres de casa 
seva i parla d’aberració urbanística i de greus problemes de soroll. 

 Altres queixes sobre el mateix tema. 
- Font del Bacallà 

 Petició d’una millor definició dels terrenys de la Font del Bacallà, una zona que 
es diu que té 83 hectàrees. El qui intervé indica que cal fer una planificació a 
llarg termini, de forma que els terrenys que s’han expropiat estiguin en 
benefici del barri per fer una piscina, un poliesportiu o el que sigui necessari. 

- Carretera de les Aigües 
 Intervenció en relació al projecte d’un pont en un tram de la carretera de les 

Aigües que no està urbanitzat. Es demana que aquest pont no es faci. 
- Rehabilitació integral carrers 

 Petició de rehabilitació integral dels carrers Costa Pacheco, Elías Pagès i 
immediacions. 

- Caixa elèctrica 
 Queixa en relació a una caixa elèctrica que s’ha desplaçat de la seva ubicació 

original, a la paret d’un edifici d’habitatges arran la remodelació de la 
Biblioteca de Montbau. Es diu que cal treure la caixa d’on és actualment i que 
ha adreçat comunicacions a l’Ajuntament perquè es faci. 

 
Diversos 

- Sessió Trobada Alcaldessa per a Sant Genís i Montbau 
 Queixes que s’hagi organitzat una sola sessió per als 2 barris. 

- Subministrament d’aigua 
 Petició que s’abaixi el preu de la factura de l’aigua. 

- Contracte energia ajuntament 
 Intervenció d’una persona assistent esmentant que les companyies elèctriques 

empaiten la ciutadania, pressionant per al canvi de subministrador. 

 Un dels assistents demana informació sobre el concurs de subministrament 
energètic de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Bases de telefonia 
 Petició de major control en relació amb les bases de telefonia al barri de Sant 

Genís (especialment en relació a la situació existent al carrer Tir).  Es diu que 
generen problemes de càncer i que no es respecten les àrees de 400 metres 
d’allunyament de les bases de les residències. 

- Actualitat de Sant Genís i Montbau a Barcelona Televisió  

 Queixa de la baixa cobertura que fa Barcelona Televisió dels barris de 
Montbau i Sant Genís dels Agudells, en comparació al que es dedica a altres 
barris de la ciutat. Es diu que els mitjans de comunicació públics han de 
reflectir el que passa als barris de muntanya.  

- Torre als entorns de Via Júlia i Via Favència 
 Una de les persones assistents formula una consulta en relació amb una torre 

que està en les immediacions de la Via Júlia i la Via Favència. 
- Palmeres de la ciutat 

 Queixa de la mala situació en què es troben les palmetes de tota la ciutat. 
- Parc Zoològic 

 Algunes de les persones assistents, que diuen ser de l’Institut Anna Gironella 
de Mundet, recorden l’episodi en què una persona entrà al recinte dels lleons. 
Aquestes persones parlen de maltractament animal al Parc Zoològic i que es 
produeixen malformacions com a resultat d’aquest maltractament animal. 

 


