Acta del consell de barri de Sant Genís dels Agudells
Data: 10 de març de 2020
Lloc: Centre Cívic Casa Groga
Composició de la taula: Núria Carmona, Consellera tècnica, Sergi Perea, Conseller de barri i
Eduard Vicente, Gerent del Districte
Persones assistents: 60
EnGtats: Associació veïns Sant Genís dels Agudells, Col-lecGu Agudells, Associació comerciants,
AJSGA, Ae El Roure, Perifèrikas, Penitents, Associació Eina
Grups políGcs representats: Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona
pel Canvi.
S’excusa el Vicepresident del consell de barri, Xavier Civit, per moGu de malalGa.
Ordre del dia
1 Votació i formalització de la comissió de seguiment del Consell de barri.
2 Debat parGcipaGu sobre el programa d’actuació del Districte i els pressupostos parGcipaGus
3 Torn obert de paraules

1. Votació i formalització de la comissió de seguiment del consell de barri
Es procedeix a la votació i consGtució de la comissió de seguiment, formada per les 13
candidatures rebudes des de l’anterior Consell de barri a través de la plataforma
decidim.barcelona.
El resultat de la votació és favorable per més vots a favor que en contra. S’aprova les
candidatures de la comissió de seguiment.

2. Presentació del programa d’actuació del districte i dels pressupostos par?cipa?us
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost parGcipaGu en el que la
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es desGnaran 75 milions per a la realització de
projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost parGcipaGu al Districte de
d’Horta-Guinardó és de 8 milions d’euros.
En la present sessió de debat s’inicia aquest procés parGcipaGu valorant les propostes que
presenta inicialment el Districte d’Horta Guinardó al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en
l’àmbit objecte del Consell1.
La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lecGu en grup. La ciutadania, a
través d’una dinamització, valora, delibera i esmena les propostes del PAD presentades per
l’equip de Govern i en presenta de noves perquè siguin estudiades pel govern de Districte; en
la pròpia dinàmica es contempla també la possibilitat de deﬁnir i presentar projectes d’inversió
per a incorporar als procediment de “pressupostos parGcipaGus”.
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Veure documents adjunts

Per a més informació del procés parGcipaGu i per fer seguiment de les propostes i projectes
sorgides de la sessió es pot consultar: hjps://www.decidim.barcelona/
3. Breu descripció del desenvolupament del debat
Desprès de la recapitulació dels punts tractats en l’anterior consell, es proposa la creació de 3
grups per tal de debatre les diferents propostes recollides al PAD, però hi ha un grup d’unes 20
persones que proposen de fer la dinàmica tots junts. Argumenten que així tothom escolta el
que diuen els altres. Insinuen que quan es fan els grups peGts el/la dinamitzador/a és la que
comunica les idees i no és el mateix.
Es decideix deixar un temps als assistents per llegir les propostes i després s’obre el torn de
paraula als assistents.
En els torn de paraula:
- CriGquen que no s’han portat a terme les actuacions demanades a un procés de
parGcipació portats a terme en el 2016 al districte: encara tenen les mateixes
demandes
- Hi ha una críGca recurrent de que les propostes s’haurien de poder ordenar per nivell
de prioritats.
- Hagués agradat poder puntuar les propostes.
4. Propostes (PAM/PAD) realitzades durant la trobada
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Esmena punt 2: Atenció a les
persones grans.

Obrir el casal el mes d’agost
Prioritari.

Esmena punt 3: Equipaments
per a joves.
Demanen un local pels joves.
També per les feministes
periferikas

No cal fer un estudi: es una demanda unànime de que
s’habiliG un espai pels joves. Proposen que en els passos
de Idumea es podria habilitar un dels locals.

Esmena punt 8: Adequació dels
espais lúdics

Plantejar la construcció d’ espai Gpus “merendero” o picnic.

Nova: Transformació i
regeneració urbana

Millora del accés al comerç amb un ascensor al carrer
Samària pels veïns que volen accedir als comerços del
barri de Jericó i per poder accedir al camp de futbol

Nova: Transformació i
regeneració urbana

Accés peatonal a Sant Rafael

Nova: Recuperació de l’espai de
Can Safont

Rehabilitar i fer accessible Can Safont pel barri. ConsGtueix
un ediﬁci històric per la ciutat de Barcelona que està en
desús i fent-se malbé. ConverGr-lo en un equipament pel
barri i la ciutadania.
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Nova: Inversió en matèria de
cultura al projecte dels entorns
de Can Soler

ConverGr Can Soler en centre de referencia de la
agroecologia i espai museísGc : però com està prevista la
interacció entre ambdues? Quines accions estan previstes
per combinar ambdues acGvitats?

Nova: Rehabilitació i neteja
urgent de InsGtució Escolar
Menéndez Pidal

L’Escola Menéndez Pidal porta tancada molt de temps i es
un espai on la bruqcia s’acumula: s’hauria de rehabilitar i
sobretot netejar.

Nova: Protecció d’espai històric: A la benzinera de la carretera de l’Arrabassada s’hi han
restes del MonesGr de St. Jeroni trobat restes arqueològiques. S’hauria de fer excavacions i
protegir aquell espai històric.
Nova: Transformació de terreny
abandonat

Al carrer Nazaret amb Maria Auxiliadora hi ha un terreny
que s’hauria de netejar i rehabilitar: proposta de fer horts
urbans.

Nova: Donar visibilitat al barri.

Posar el nom del barri en els cartells de les sorGdes de la
parada de metro de la Vall d’Hebron. No suposa cap cost i
donarà visibilitat i presència al barri.

Nova: Canvi de nomenclatura.

Hi ha una demanda general de canviar el nom dels jardins
de Lledoner amb Sidó al nom d’una poetessa palesGna
Fadwa Tuqan 1917-2003. Compleix els requisits de
nomenclatura del entorn.

Nova: Mobilitat sostenible.

Posar un punt de càrrega elèctrica pels cotxes al barri.

Nova: Atenció a les persones
grans.

Font del Roure: posar màquines de fer exercici per a la
gent gran

Nova: Atenció a les persones
grans.

Col·locació d’un desﬁbril·lador al casal de Gent Gran.

Nova: Facilitació de l’accés al
hospital en horari de dia
(almenys)

Obrir un accés per la part alta del Hospital San Rafael per
arribar al CAP i al hospital. La població disposa d’un
equipament com el hospital a la vora, però el accés no es
fàcil.

Nova: Transformació i
regeneració urbana.

Al carrer Cànoves els cotxes aparquen a la vorera de tal
manera els vianants han de caminar pel mig del carrer

Nova: Atenció a les persones
grans.

Sol·liciten l’habilitació de una oﬁcina per l’assistenta social,
ja que al barri hi ha una majoria de gent gran que no té
facilitats per anar a veure-la en un altre barri

Nova: Atenció a les persones
grans.

Projecte d’àpats en companyia ja que hi ha molta gent
gran que està molt sola

Nova: Transformació i
regeneració urbana.
.

Carrer Nínive està en molt mal estat i cap persona amb
mobilitat reduïda pot fer-la servir i a més a més el carrer
no arriba ﬁns el ﬁnal. També caldria posar-hi escales
mecàniques
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Nova: Transformació i
regeneració urbana a Idumea

Intervencions de millores urbanísGques al carrer Idumea i
els locals que hi ha. Tenen fuites d’aigua i això suposa un
perill. Caldria asfaltar el carrer i rehabilitar els locals,
també habilitar els passos de Idumea per afavorir la lliure
circulació de vianants.
Obrir el pas amb Jordà: mesura urgent.

Nova: Transformació i
S’idenGﬁquen els següents carrers del barri de Sant Genís
regeneració urbana. Elaborar un per a incorporar al “Pla anGpals” i de millora de voreres:
Pla integral de millora de
carrer Lledoner i sobretot el carrer Olvan.
voreres i treure pals de llums i
telèfons.
Nova: Millora la neteja dels
contenidors al barri.

Augmentar la neteja dels contenidors, que estan molt
bruts per darrera i a dins.

Nova: Augmentar el número de
contenidors

Més contenidors al carrer Costa Pacheco

Nova: Transformació i
regeneració urbana.

Falta un semàfor al pas elevat o soterrat a la carretera de
la Arrabassada a l’alçada de la font del Bacallà per poder
creuar amb seguretat al parc Collserola.

Nova: Parcs i jardins.

Neteja i més manteniment al jardí que està darrera del
carrer Lledoner.

Nova: Parcs i jardins

Cessió d’espai dels paGs de “Tiro” de Barnawagen a
l’Ajuntament

Nova: Parcs i jardins.

La zona infanGl de Idumea no està ben arreglada: la sorra
no compleix la normaGva i els gossos hi campen
lliurement embrutant la zona.

Nova: Parcs i jardins.

Es demana que el personal de jardineria també porG
escombraries per tal de netejar els parcs i jardins. O
augmentar

Nova: Millora aparcament al
barri

Els veïns sol·liciten més pàrquing gratuït a la part alta del
barri: a l’avinguda d’Elías Pagès cap a dalt I al carrer
Canovelles i accessos

Nova: ProblemàGca de
convivència ciutadana.

Tornen a haver-hi ocupes al carrer Costa Pacheco, 6-8.

Nova: Fomentar el comerç al
barri

Instal·lació de panells informaGus dels comerços i serveis
del barri

Nova: Mesures d’accessibilitat
urbanísGca

Es demana la instal·lació d’una rampa entre la plaça
PalesGna i el carrer Getsemaní

Total de propostes realitzades

33
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5. Projectes d'inversió (pressupostos par?cipa?us) realitzats durant la trobada
Total de projectes
realitzats

No s’ha realitzat cap proposta de projecte d’inversió.

6. Intervencions del torn obert de paraula

Resposta

Intervenció

-Cal netejar els contenidors per dintre, -Es reclamarà
estan molt bruts.

-

-

-S’està treballant en el tema
Hi ha una ocupació il-legal al C/ CostaPacheco. N’està informada Guàrdia
Urbana i Mossos. Els propietaris en aquest
moment són una immobiliària.
-S’han posat més contenidors per a plàstic en
Manquen contenidors al C/ Costa Pacheco aquest carrer. S’està a l’espera del canvi de
contrata de neteja per tal de reforçar el
servei.
Posar de relleu les runes trobades del
Monestir de Sant Jeroni.

-Accés
Rafael

per la part de dalt a l’Hospital Sant -Districte donarà suport a aquesta iniciativa si
hi ha una reunió amb l’Hospital per a tractar
aquesta qüestió
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Resposta

Intervenció

-

En relació a la cobertura de la Ronda:
quan es posaran les pèrgoles?. Hi ha un
carril bici de 160 m a la part coberta.
Tindrà continuïtat?

-

Preocupació per la coberta d’amiant de la
Bòbila

-

En relació a les obres del mercat falta
l’entrada que dóna a la caserna de
bombers i la rampa
En l’entrada del mercat les parets son de
pladur. Es quedaran així? I a la cantonada
on hi ha el bar el pas és molt just, d’un
1’30. Es quedarà així?
En el moll de descarrega del Lidl s’ha fer
marxa enrere i això provocarà un accident
Quan es posarà l’ascensor en marxa? I
l’hort urbà?
Quin sentit té la zona blava que hi ha a la
Ronda just davant del Patronat?
Millores als jardins del C/ Tir/Perea que
estan sense fer des de fa molts anys.
Aparcament indegut de motos al C/ Perea
amb Av. Jordà
Es proposa s’usin les galeries getsemani
com espai per ubicar un local pels joves
del barri.

-

-

Que es pugui passar al Parc de Collserola
des de Sant Genís, be posant un semàfor
a la C/ Arrabassada o fent una pas per
sota la carretera

-

Recuperar Can Safont pel barri. Es
proposa que l’Ajuntament compri l’edifici
S’han d’obrir les tanques que impedeixen
la lliure circulació del C/ Idumea amb el
barri

-

-

-Les pèrgoles estan contractades i estaran
abans de l’estiu

-Es té previst que pugui haver-hi una inversió
per a
fer arranjaments al voltant del mercat. Depèn
del PI
L’ascensor ja està instal-lat, falten uns tràmits
amb ENDESA. Les obres per a posar l’hort a
la coberta del mercat s’iniciaran el setembre
-Jardins C/ Tir/Pere s’està tramitant el
conveni
-Es traslladarà a la Guàrdia Urbana
-Són privades. Es contactarà amb els
propietaris
-Està en converses el canvi de nom de
l’estació del metro. De Vall d’Hebron passaria
a dir-se Vall d’Hebron –Sant Genís

-La carretera de l’Arrabassada depèn de la
Generalitat. S’informa que hi ha un projecte
per a pacificar el trànsit i que hi ha un
projecte pendent d’inversió per a fer un pas
soterrat. El semàfor no és possible posar-lo
per raons de seguretat

-

S’està en converses

-

S’està treballant en el tema

-El President de l’AAVV Sant Genís té
La zona infantil del C/ Idumea es un contacte amb el conservador de PiJ per a
pipi-can pels gossos. Es proposa que es tractar la millora de tota aquesta zona
tanqui la zona i es posi cautxú.
Es reclama vorera al C/ Idumea
-Es farà una visita
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Resposta

Intervenció

-

En el barri hi ha arbres que quan hi ha
vent trenquen els cables i els veïns es
queden sense llum
A més aquests arbres embruten les
escales, les porteries. Si no es poden
tallar els arbres que es netegi la brutícia
que generen
A la zona de l’escala que va del C/
Canovas al C/ Costa-Pacheco hi ha una
part que va quedar sense fer. Es va dir als
veïns que era una zona de la comunitat,
però no és així, és de l’Ajuntament i per
tant s’hauria d’arranjar perquè l’obra que
s’acaba de fer llueixi.

Hi ha previst l’arranjament del C/ Olvan
S’ha d’arreglar el C/ Olvan
properament
S’ha d’asfaltar el C/ Viver
En el PAD ja està inclòs un pla integral de
S’ha de posar vorera al C/ Canovas a on millora de voreres i un pla anti-pals.
comença el C/ Viver
Com s’està resolent la necessitat de murs
al C/ Saldes ?

-

-

-

En el C/ Canovas, allà on hi ha posat un
tope els cotxes donen la volta fent-ho
-Es farà una visita
malbé tot. Es demana es posin pilones
El pi del final del C/ Viver està aixecant la
vorera
En relació a l’heliport que es construirà en
el recinte de l’Hospital Vall d’Hebron. Hi
ha la llicència corresponent per a fer
aquesta obra? I s’ha estudiat quin impacte
tindrà en els veïns i el barri?
A les galeries Getsemaní quan plou hi ha
moltíssimes goteres i això pot provocar
algun tipus d’accident
Les persones que assisteixen a la Unitat
polivalent haurien d’entrar per l’Hospital i
no per aquesta entrada que hi ha a l’Av
Jordà perquè passen el carrer sense
mirar i a més el seu comportament no és
sempre l’adequat

-Hi ha les llicències oportunes i els estudis
d’impacte estan fets

-Es contactarà amb els propietaris de les
galeries Getsemaní

-Es parlarà amb els tècnics de la Unitat
Polivalent

S’ha de fer un nou pla urbanístic a Sant
Genís dels Agudells
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Resposta

Intervenció

-

En breu s’iniciaran obres a la zona on hi ha el
depòsit d’aigua del C/ Saldes. Aquestes obres
A l’alçada del C/ Canovas 130 el mur està habilitaran 17 places d’aparcament. Quan
inacabat. Es quedarà així?
s’hagin fet aquestes obres es seguirà
treballant per a finalitzar aquest mur.

-

Es pregunta si el terreny del costat de
Maria Auxiliadora és de l’Ajuntament.

-

Font del Roure. Problemes amb les -Es farà una visita
escales, la font....

-

Marquesina d’autobús al C/ Judea

-

Qui es fa càrrec dels perjudicis provocats -Es tractarà aquest tema amb el Consorci
per les aigües que baixen a Sant Genís
des del Parc de Collserola?

-Es plantejarà a la taula de mobilitat de
Districte
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7. Fotograﬁa del plafó de valoració de la trobada
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