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Acta del Consell de barri de Sant Genís 

Data: 15 de març de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Casal de Gent Gran Sant Genís dels Agudells (C/ Naïm, 10-12) 

Assistents: 

Presideix la taula la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, Pau Gonzàlez, Conseller 

Tècnic del districte, Joan Cela, Conseller del barri de Sant Genís, Xavier Civit com a 

vicepresident del Consell de Barri i el Gerent del Districte Horta-Guinardó, Eduard 

Vicente. 

Grups polítics representats: 5 

Entitats representades: 4 

Veïnes i veïns assistents: 120 

 

1. Informació i retorn de les actuacions efectuades i/o previstes al barri.  

- Campanya serveis de neteja del 2017:  Un equip de persones ha recorregut els barris 

del Districte per a treballar l’incivisme dels propietaris de gossos. Es repetirà la 

campanya el 2018 i es farà una prova pilot en el mes d’abril, aproximadament, que 

constarà d’una patrulla de Guàrdia Urbana que farà seguiment de les actuacions dels 

propietaris de gossos respecte la recollida dels excrements i altres conducte 

incíviques. 

- Campanya habitatges buits: Es farà un llistat que posteriorment s’utilitzarà per a 

contactar amb els propietaris.  

- Campanya accessibilitat: S’ha treballat amb 11 comerços de Sant Genís als quals 

se’ls hi ha fet un estudi del que haurien d’habilitar per a ser accessibles.  

- Explica que hi ha una proposta per part de l’empresa Pro Avis per comprar un edifici 

del barri que abans havia estat una escola. 

- Informa que s’està parlant amb els propietaris dels solars del C/ Cànoves per a 

estudiar una possible permuta a futur.  

- Obres Mercat Vall d’Hebron: Informa que per un retràs finalitzaran el mes de 

desembre. 
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2. Seguiment pla de barris 

En Pau Gonzàlez fa una explicació extensa sobre el seguiment del Pla de Barris. 

S’obre un torn de paraules: 

- Manuela Bartolomé: Pregunta com està el procés del C/ Olvan i de les escales del   

C/ Cànoves. Es queixa de la falta de cartells avisant del Consell de Barri a la part alta 

del barri i també de que no ha estat informada de les reunions convocades del grup 

impulsor del Pla de barris 

- Isabel Durà: Vol saber si es farà un arranjament del C/ Sidó ja que després d’haver-

se fet les obres de les Illes Sidó-Lledoner no s’ha fet res més i està en molt mal estat. 

Per altra banda, demana il·luminació als voltants del Casal de Gent Gran.  

-Isidro López: Reclama el calendari d’obres de les escales del C/ Cànoves. Per altra 

banda comenta que si hi hagués més participació en els processos participatius es 

podrien enriquir els projectes inicials i el Pla de Barris milloraria. Per últim pregunta si 

hi ha novetats sobre el camí de les aigües. 

- Ramón Camuñas: Explica que al principi del C/ Cànoves es va fer un tram d’uns 

quatre metres amb un pendent del 10% al 8% aproximadament. Comenta que la gent 

està baixant pel mig del carrer perquè hi ha menys pendent.              

Proposa que es facin dos esglaons per reduir el pendent. 

- Antonia Guiu: Diu que en els Consells de Barri no s’escolta als veïns i es queixa de  

que la inversió del Pla de Barri no s’aprofiti per a millorar el barri. 

- Jaime Ribera: Vol saber si hi ha novetats sobre les obres del C/ Olvan  i reclama que 

l’espai que els han deixat a la Casa Groga és molt petit. 

- Dani Díaz: Exposa una queixa en relació a que es vulgui cobrar des de Casa Groga 

els tallers que ells, com Associació, han proposat als joves  i explica que l’espai que 

els han deixat al Centre Cívic  no cobreix les seves necessitats. 

- Jordi Henares (Comunitat Veïns C/ Tir nº 5): En referència a la remodelació de l’espai 

que hi ha entre els carrers de Judea i Tir, vol en primer lloc agrair que s’hagi modificat 

el projecte inicial a petició dels veïns, demana que escoltin les al·legacions que facin 

en les reunions de seguiment de les obres per tal que el projecte final atengui els seus 

requeriments, i per últim comenta que el banc que han posat els hi generarà 

problemes. Demanen que sigui un espai pacificat.  

- Raquel Gaspar: Pregunta si hi ha novetats del C/ Saldes i sol·licita actuacions.                 

Per últim, diu que no s’informa de les reunions del Pla de Barris a la zona alta. 
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- Tania: Comenta que forma part del grup impulsor i que ja són diversos veïns que no 

han rebut l’avís sobre les últimes reunions del Pla de Barris.            

Per últim, pregunta sobre el calendari d’obres de les escales del C/Cànoves. 

Pau Gonzàlez dóna resposta a les qüestions plantejades pels veïns: 

En primer lloc es disculpa si els cartells no han arribat a tot arreu, però explica que es 

pengen 147 cartells a Sant Genís que són aproximadament la meitat de porteries 

existents, concretament es col·loquen una porteria de cada dues. Per últim comenta 

que al final del Consell de Barri parlarà amb les veïnes i veïns per tal de revisar el 

llistat de porteries.  

Sobre les reunions del Pla de Barris explica que no es fan cartells, s’envien correus 

electrònics al Grup Impulsor, per tant, si no han arribat es revisarà per tal de veure què 

és el que ha passat.  

Sobre el C/ Cànoves explica que encara no hi ha calendari, informa que s’està acabant 

de definir l’actuació. 

Explica que s’estan revisant els entorns del Casal de Gent Gran per a millorar la 

il·luminació. 

Sobre l’accés a la  Carretera de les aigües explica que no es contempla dins de les 

actuacions de Pla de Barris, però que s’està treballant amb el Consorci del Parc 

Natural per a tenir un projecte que permeti des de la Masia Can Soler arribar a la Font 

del Bacallà 

En resposta a una queixa d’ un veí en relació a una barana diu que es traspassarà a 

Serveis Tècnics. 

En relació a la sala dels joves que hi ha a la Casa Groga, explica que si després de les 

obres i comenci l’activitat l’espai els hi queda petit es revisarà per a buscar altres 

espais.  

Sobre els jardins del C/ Tir, explica que han intentat modificar el projecte per atendre 

les necessitats tant dels veïns mes propers com de l’Associació de Veïns i que una de 

les propostes era el banc que comenta. En tot cas, explica que si es generen 

problemes s’abordaran, però seria un error no instal·lar el banc per un possible futur 

problema. 

S’obre un altre torn de paraules: 

- Tomás: Opina que si aquestes reunions acullen tanta gent és perquè en el barri de 

Sant Genís no s’han fet les actuacions que s’ haurien de fer.  

- Josep Maria (Col·lectiu Agudells): Sobre el tema dels entorns de Can Soler, explica 

que el procés ha estat molt participatiu però exposa la seva disconformitat en que la 

connexió amb Collserola que en principi entrava al Pla de Barris, ara no es contempli. 

 



   
 

4 
 

 

- Una veïna pregunta com es faran les actuacions si només els hi queda un any de 

mandat i encara no s’ha fet res del Pla de Barris. 

Mercedes Vidal comenta que fins aquest mandat Sant Genís era un barri amb molt 

poca inversió, explica que en aquesta legislatura és dels barris d’Horta-Guinardó que 

més inversió rebrà per habitant.  

Sobre el C/ Olvan Pau Gonzàlez informa que es convocarà properament una reunió 

amb els veïns per explicar com està previst el projecte abans de tancar-lo; a més, 

informa que les obres començaran aproximadament el mes d’Octubre.  

Sobre la Font del Bacallà, l’Eduard explica que des d’un inici es va informar que la 

connexió quedava fora del Pla de Barris, però explica que hi ha una proposta del 

Consorci de Collserola que s’està treballant també amb la Generalitat.  

  

3. Torn obert de paraules 

 

-  Gema Castro: En representació del col·lectiu que es troba a l’escola Menéndez en 

primer lloc aprofiten per a presentar-se formalment al barri. Explica que formen part 

d’un projecte de persones de diverses nacionalitats i diferents capacitats artístiques i 

professionals i que tenen l’objectiu d’obrir l’espai a la comunitat.   

Informa que el dia 4 de març van fer una jornada de portes obertes que va tenir molt 

bon acolliment.  

- Una veïna explica que és propietària d'una fruiteria que hi ha al costat de l'escola i 

informa que han vingut a robar-li en repetides ocasions. Sap que no és el grup que 

acaba de presentar-se però indica que són uns altres que també viuen a l’escola. 

Informa que ha posat denúncies.  

- David Cortés: en resposta a la propietària de la fruiteria, explica que hi ha un grup de 

Georgians que també viuen a l’escola però en espais separats, a més explica que 

cada cop són més. Informa que ells ja han parlat amb els mossos i que estan informats 

de la situació perquè fa uns dies els van agredir i van tenir que intervenir en el 

conflicte. Pregunta si es pot fer alguna cosa des de Districte per tal de solucionar el 

problema.   

Mercedes Vidal  informa que tenen constància que hi ha dos grups a l’escola i que un 

d’ells està provocant problemes de seguretat greus.  Explica que l’Ajuntament està 

contactant amb la propietat per poder actuar en aquest sentit.  

Agraeix al col·lectiu que hagin vingut al Consell de Barri i s’hagin presentat als veïns. 

Els demana que qualsevol problema que detectin truquin als mossos, a més dóna el 

contacte de la tècnica de barri perquè pugui notificar qualsevol problema.  
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Per últim recorda que Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana estan informats de la 

situació. 

-  Vicenç Ferrer: Ex-treballador del centre escolar, explica que en aquests moments els 

ex-treballadors tenen la potestat d’autoritzar la venda de la propietat. Comenta que ells 

no posaran obstacles si la propietat arriba a un acord amb els ocupants de l’espai. 

- Patricia Climente: Agraeix que el col·lectiu de l’escola hagi vingut al Consell de Barri. 

Pregunta com poden distingir-los de l’altre grup. 

- Ignacio, membre del col·lectiu de l’escola, especifica les entrades per les que 

accedeixen. 

- Pere Sancho: En primer lloc agraeix al col·lectiu de l'escola que hagin vingut al 

Consell de Barri, mostra d'altra banda preocupació per l'ocupació de l'altre grup.  

Finalment es queixa que a la plaça que hi ha al costat de casa seva està plena 

d'excrements de colom, reclama que es faci neteja de forma més regular i es controli a 

la gent que els alimenta. 

- Juli (  Col·lectiu Agudells ): Mostra els seu recolzament al col·lectiu de l’escola, per 

altra banda reclama espais per la gent jove. Per últim, explica que no està d’acord amb 

la permuta de solars del C/ Canovas que comentava el Gerent.  

- Enrique Perea: Sol·licita el calendari d’obres.  

- Horacio: Explica que en el C/Viver amb C/ Cànoves hi ha un arbre que està fent 

malbé la vorera. Reclama també altres actuacions de neteja al barri.  

Pau Gonzàlez respon a les qüestions plantejades pels veïns: 

- Robatori de cotxes: Informaran a la Guàrdia Urbana. 

- Excrements de colom: Es farà la neteja i estaran pendents de les persones que 

alimenten als coloms. 

- Excrements de gossos: Recorda que es farà una prova pilot amb una patrulla de la 

Guàrdia Urbana. 

- Esforços per a crear espais per a joves. Explica que si l’espai quedés desbordat no hi 

hauria problema en buscar-ne d’altres. 

- Calendari d’obres: Informa que s’han donat les dates.  

- Temes de manteniment de carrers concrets: Es pren nota i es passarà a la brigada 

per fer una inspecció. 

- Escales C/ Cànoves: No hi ha calendari perquè encara s’està treballant amb els 

tècnics. Explica que es faran les escales noves i la neteja i esbrossada dels laterals. 
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S’obre un altre torn de paraules: 

- Xavier: Vol saber quina es la inversió del districte al Barri apart del Pla de Barris, a 

més, demana el manteniment dels jardins del C/Tir.               

Comenta també que el nou aparcament de motos del C/ Perea està mal dissenyat i 

demana que l’estació de metro de la Vall d’Hebron canviï de nom a Vall d’Hebron-Sant 

Genís. Es queixa  que el semàfor del Pg. Vall d’Hebron amb C/Arenys dura solament 

17 segons i no dóna temps a passar i per últim, demana que es tregui l’arbre que hi ha 

a la Av. Jordà nº9 ja que arriba fins al cinquè pis de l’edifici i els veïns no veuen el 

carrer. 

- Raquel: No li ha quedat clara la resposta del tema de la permuta. 

-  Tania: Creu que no es necessària la permuta, pensa també que es poden pujar murs 

que ja estan fets, a més, reclama resposta a la petició de fer una marquesina en la 

parada de bus que hi ha davant del C/ Cànoves nº105. 

- Isabel: Pregunta un altre vegada sobre les obres del C/ Sidó. 

- Col·lectiu que ocupa l’antic convent del C /Natzaret: Volen presentar-se al barri i 

explicar breument que es el que fan; cedeixen l’espai de la capella, tenen un hort urbà, 

fan la funció d’alberg amb la duració de 15 dies per a persones que passin alguna 

dificultat o tinguin problemes econòmics, etc. Per últim, volen donar el seu suport al 

col·lectiu del “Kole” per la situació que estan passant.  

Pau Gonzàlez dóna resposta:  

-S’explica que, com ja es va comentar en el darrer Consell de Barri, a Sant genís dels 

Agudells s’han fet inversions ordinàries i a més hi ha el Pla de Barris. 

- Aparcament de motos: S’informa que s’està fent una campanya per alliberar les 

voreres de motos.  

-  Semàfor Pg. Vall d’Hebron: Es traslladarà i es tornarà a valorar.  

- Marquesines: Explica que normalment el criteri per posar una marquesina es que hi 

hagin voreres de més de quatre metres, informa que tot i així, es valorarà la petició 

feta. 

- C/ Sidó: Explica que es van fer dos intervencions però que pren nota per revisar el 

carrer.  

Sense més temes a tractar, Pau Gonzàlez dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 

22:00 hores.  

 

 

 

 


