
 

 1 
 

Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS.  
 

Dia: Dimarts 09/01/2018 Hora: 17:30 Lloc: Centre Cívic de la Casa Groga. Sala dels Joves 

 
ASSISTENTS 
    

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

Associació de veïns de St. Genís 

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) 
Neus Remolà (Serveis tècnics BIMSA) 
Susana Rodríguez (Arquitecta redactora del 
projecte. SRS Arquitectura y Urbanismo SLP) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Estat de l’àmbit d’actuació, estat actual, objectius i proposta de:  
Re-urbanització Av. Elies Pagès 
Re-urbanització entorns Casal Gent Gran 
Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda, presentació i metodologia de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
S’inicia amb l’exposició de l’estat actual de la re-urbanització de l’Avinguda Elies Pagès per part de l’arquitecta redactora del projecte (SRS 
Arquitectura y Urbanismo SLP) amb dues opcions de proposta: 
 
Opció 1. Calçada segregada + 1 sentit de circulació + 1 filera d’aparcament 

Calçada segregada: 
Itinerari accessible amb vorera d’amplada mínima (1’50m) 
Vorera mínima de 1’20 m d’amplada 
Un carril de circulació en un únic sentit (3’40m). Millora de la seguretat 
Filera 50m disponible per 10 places d’aparcament o zona de càrrega i descàrrega o motos 

Modificació de l’actual recorregut de l’autobús. T185 de baixada 
Possibilitat de plantació d’arbrat de port petit 
Possibilitat de creació de zones d’estada: col·locació de bancs 
Manteniment dels contenidors d'escombraries al lloc actual 

 
Opció 2. Calçada segregada + 2 sentits de circulació + sense aparcament 

Calçada segregada: 
Itinerari accessible amb vorera d’amplada mínima (1’50 m).  
Vorera mínima de 1’20 m d’amplada. S'eixampla fins 2’10m.  
Dos carrils de circulació, un per a cada sentit (2’35m/sentit) 
Eliminació de l’aparcament 

Manteniment de l’actual recorregut de l’autobús 
Impossibilitat de plantació d’arbrat 
Impossibilitat de creació de zones d’estada 
Desplaçament dels contenidors d'escombraries actuals a fora de l‘àmbit 
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Cap de les dues propostes satisfà als integrants de l’AVV de SG respecte la re-urbanització de l’avinguda que va lligada al nou Pla de 
Mobilitat (canvis de sentit de circulació de vehicles, de la línia de Bus 185 i canvi de sentit únic de l’avinguda).  
 
El gerent proposa una nova Opció 3: Mantenir l’estat actual (carrils segregats) de l’avinguda amb el soterrament de les xarxes (elèctrica i 
telefonia) amb la millora de les voreres (pavimentació) i s’ s’escau, per pressupost, ampliar aquesta proposta al carrer Costa Pacheco fins 
la Plaça de la Font del Roure. 
 
Acords: una majoria important dels integrants prefereixen l’Opció 3 que serà estudiada en contingut i pressupost per part de Bimsa i 
presentada properament en una futura reunió amb els/les integrants de l’AVV de SG i veïns/nes a títol individual, residents a l’avinguda.  
 
Continua la sessió amb l’exposició per part de l’arquitecta de BIMSA de la re-urbanització dels entorns del Casal de Gent.  
S’exposa l’avantprojecte centrat en l’entrada sud (C/de Naim). L’AVV reclama l’ampliació del perímetre de l’actuació referent aquella 
presentada al 6è Grup Impulsor per un import major. Els veïns/nes peticionen una millora en l’enllumenat públic, avui molt deficient.  
 
Acords: ampliació del perímetre de l’àmbit de l’actuació amb un increment de la dotació pressupostaria i solucionar la il·luminació 
deficient. El gerent proposa que l’increment de la dotació pressupostaria pot sorgir de no realitzar la rampa entre plaça Palestina a la Plaça 
Getsemaní (pressupost 68.500 €) i alhora d’altres fonts dotacionals. L’AVV de SG hi està d’acord.  
 
Finalment, s’exposa la nova delimitació i contingut de la millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X.  
S’amplia els límits de l’actuació fins carrer Sinaí-Judea. El gerent aclareix que és un avantprojecte treballat amb els veïns de la zona.  
 
Acords: Instal·lació d’un element arquitectònic en forma de banc estrella amb un gran fanal singular i una possible escultura lligada a 
l’entorn (porc senglar, element històric....). 
 
 

 
S’acordà realitzar una futura reunió amb els/les integrants de l’AVV de SGA i veïns/nes a títol individual, residents a l’avinguda Elies Pagès en una 
data encara no concretada. 
 
Finalitza la reunió a les 19:30 hores.  
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