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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 9È GRUP IMPULSOR DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS.  
 

Dia: Dimarts 12/03/2018 Hora: 18:30 Lloc: Casal de la Gent Gran de Sant Genís 

 
ASSISTENTS 
    

Una desena de persones integrats 
majoritàriament de  l’Associació de 
Veïns de SGA i també veïns/nes a 
títol individual.  

Associació de veïns de St. Genís 
Fundació Els Tres Turons  

Pau Gonzalez (conseller tècnic)  
Eduard Vicente (gerent H-G) 
Gemma Blasco (tècnica de barri) 
Fina Pidelaserra (coordinadora drets socials PdB) 
Mariona Prat (cap de Projecte del PdB LT-SGA) 
Neus Remolà (serveis tècnics BIMSA) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

Objectiu: retorn-repàs de les actuacions-accions en l’àmbit d’Ecologia Urbana dins el PdB.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
Es repassen les actuacions-accions en l’àmbit d’Ecologia Urbana dins el PdB següents:  
 
11.1.| Creació d’usos comunitaris, millora accessos i entorn de Can Soler.  
S’exposa l’avantprojecte amb els usos, accessos i estudi de la conca hidrogràfica amb un període de retorn de 500 anys, d’obligat 
compliment per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) amb una superfície de recollida de les aigües de 6.100 m3. Es mostra la futura zona 
de passadís  peatonal entre el C/ Natzaret i la feixa dels jocs infantils, passant per l’interior del recinte de l’Escola Bressol de Sant Genís. 
El projecte ha augmentat de pressupost de 1,5 M/€ a 5M/€. Per rebaixar el pressupost a 3,6 /€ s’han exclòs diverses accions (locals dels 
joves i horts, equipament social (bar-barbacoes, wc...), menys murs de formigó per murs compactats, entre d’altres, que s’inclouran en el 
proper mandat. El projecte executiu hauria de deixar més definit el local pels joves, així com també les places d’aparcament des del 
C/Cànoves amb preferència pels serves tècnics i per a persones amb diversitats funcionals. Es peticiona que el paviment sigui de sauló 
compactat a l’entrada del parc des del C/Cànoves. 
Acords: S’accepta l’avantprojecte presentat (versió 3,6m€) i que en el proper Grup Impulsor (finals de juny  2018) es presentarà el 
Projecte Executiu. S’agafa el compromís de tenir per finals de mandat el projecte executiu de la fase 2: locals espais per joves, bar-
barbacoes i l’expropiació de la finca privada a l’entrada del C/Cànoves. 
 
13.1 | Re-urbanització del carrer Olvan.  
Acords: S’accepta el projecte. Realitzar una reunió amb els veïns/nes afectats abans de tancar el Projecte Executiu (finals abril-maig 
2018).  
 
13.2 | Re-urbanització de l’avinguda Elies Pagès.  
Acords: Projecte del proper mandat. Durant el 1er trimestre del 2019 s’exposarà una proposta respecte l’alliberament dels pals elèctrics,  
de telefonia i el futur enllumenat,  i si s’escau, també per extensió al carrer Costa Pacheco. Les voreres actuals no compleixen amb la 
normativa vigent.  
 
13.3 | Re-urbanització dels entorns del Casal de Gent, a la plaça Meguidó.  
Acords: S’accepta el projecte. Inici obres setembre 2018.. Els serveis tècnics del Dte. H-G revisen la il·luminació de la part de l’entrada 
nord, reforçant l’enllumenat.  
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13.5 | Millora dels jardins c/Tir 5/c/Judea 7X 
El projecte ha augmentat de pressupost (de 600 a 910.000 €) donat que s’ha hagut de millorar la xarxa de clavegueram existent en un tram 
del carrer Sinaí-Judea. El gerent aclareix que és un avantprojecte treballat amb els veïns de la zona. El projecte incorpora la instal·lació 
d’un element arquitectònic en forma de banc estrella amb un gran fanal singular i una possible escultura lligada a l’entorn.  
Acords: S’accepta el projecte. Inici obres juliol 2018.  
 
14.1 | Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive. 
Acords: S’accepta el projecte. Aquest  ha augmentat de pressupost (de 290 a 400.000 €) donat que s’ha hagut de millorar el carrer en cul 
de sac existent, el mur i l’escala.  
 
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic.  
Murs i connexió escales a C/Cànoves des de Font del Roure. L’equip de professionals estan estudiant les propietats (cadastre) i el 
planejament vigent de tot el perímetre de les escales (març 2018).  
Acords: S’accepta el projecte. Agilitzar l’avantprojecte per tenir el projecte executiu abans de l’estiu. Ho lidera els serveis tècnics del Dte. 
H-G. 
 
Millora de l’Avinguda Jordà. Escocells.  
Acords: Donat que no hi ha pressupost en aquest mandat i que els serveis tècnics del Dte. H-G van saturats d’encàrrecs, es proposa que 
sigui pel proper mandat. Desprès de l’estiu 2018 es pot reprendre aquest tema, revisant les possibles intervencions.  
 

 
S’acordà realitzar una futura reunió del Grup Impulsor abans de l’estiu.  
Finalitza la reunió a les 20:30 hores.  
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