Consell de Barri de Sant Genís dels Agudells
Data: 17 de novembre de 2021 a les 19 h.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga

Assistents:
-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona
(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sergi Perea (Conseller de Sant Genís),
Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó), Xavier Civit (Vicepresident del
Consell de barri de Sant Genís)
-Grups polítics representats:
6
-Entitats representades:
5
-Veïnes i veïns assistents:
30 presencials.
-On line: 2 grups polítics Milagros Casas BxC i Victor Valls BComú.
La Clota Ctreball

Ordre del dia:
1.
2.
3.

Informació Obres i Projectes del Barri.
Presentació nova entitat Barri
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull
d’acords.
La Regidora del Districte, Rosa Alarcón, inicia la sessió i dóna pas als punts de l’ordre
del dia.
1. La Regidora fa una prèvia abans de l´explicació de les principals obres i
projectes del Barri, de tres temes que afecten també a altres Districtes i a la
Ciutat en general: Captura senglars, Reforç GUB–Equip Policia de proximitat i
Cuidem Barcelona.

•

Problemàtica dels senglars al barri: Durant els propers dies està previst
activar el servei de captura de senglars a Sant Genís i Montbau. Aquest
problema es generalitzat a alguns dels barris dels tres Districtes de
muntanya de la Ciutat (Sarrià Sant Gervasi, Nou Barris i Horta
Guinardó), per aquest motiu s´està treballant a fi de trobar conjuntament
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•

•

amb Consorci del Parc de Collserola, millors solucions a les actuals i
amb una periodicitat en les actuacions.
Seguretat GUB: la Regidora dona la benvinguda al Marc Solé, l´agent
de proximitat de la GUB al barri de Sant Genís.
Informa de l´anunci d´incorporació gradual de 700/800 efectius de la
GUB per la Ciutat.
L´increment d´agents de la GUB ha permès la incorporació aquest any
de 24 nous guàrdies urbans al Districte i comptar amb un equip de
policia de proximitat que estant realitzant un important treball de
prevenció i seguiment de punts conflictius, problemes de civisme etc.
als barris.
Així mateix es preveu en un futur proper, comptar amb una comissària
oberta per les nits només pel Districte d´Horta Guinardó,
Pla de xoc de Neteja “Cuidem Barcelona” amb un increment de 70
milions d´euros per a tota la ciutat, per incrementar la neteja dels espais
públics en tots els barris i el petit manteniment dels elements urbans.
Dins d´aquest pla, s´està realitzant una inspecció de la neteja amb
aigua, ja que es considerava que es netejava poc amb aquest recurs.

La Regidora explica els principals projectes i actuacions al barri,
•

Carrer Olvan: aturada de les obres actuals, donat a problemes que
afectaven a l´estructura de la banda mar del propi carrer i s´ha tingut de
fer una contractació específica per arranjar-la i reforçar-la, abans de
continuar les obres previstes. Per aquestes obres de reforç es preveu
un període entre el 10 de gener i 15 de febrer de 2022 i que al març es
reprenguin les obres programades i es finalitzin aproximadament durant
el mes de juliol.

•

Solar del Mort: Una vegada finalitzin les obres del c/ Olvan, està previst
realitzar l´arranjament i condicionament d´aquest entorn, on es
contempla fer un passeig i zona d´estada pel veïnatge. Es preveu també
condicionar al final del carrer Baldomer Girona per zona
d´estacionament per uns 25 vehicles, per intentar descongestionar la
part alta del barri.

•

Obres de Can Soler (I fase): Aquestes obres s´han finalitzat, resta
pendent instal·lar les cistelles de bàsquet i altres complements que
estaven previstos i reclamats pel veïnatge,

•

Àrea Verda: Reivindicació veïnal que demanava acabar de planificar-la i
que la Regidora diu que s´ha anat treballant i delimitant. Falta ara
concretar els espais del carrer Cànoves i sobre tot la zona de sorra de
Can Soler, on cada vegada són més els vehicles que estacionen i s´ha
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de trobar una solució urgent. La Regidora diu que s´està treballant i que
s´actuarà.
•

Circuit de salut Jericó: espai comprés entre el carrer Jericó i el Pg. Vall
d'Hebron.

•

Menéndez Pidal: La Regidora fa recordatori que l´antiga Escola
Menéndez Pidal es va enderrocar, qüestió que ha evitat els problemes i
incidències derivades les ocupacions que s´havien donat.
El pla contemplava la construcció d´una residència d´estudiants amb 4
edificis, un edifici amb habitatges de protecció oficial, més uns baixos
que seran equipament pel barri.
La Regidora diu que es preveu que al gener 2022 es podrà fer
l´aprovació definitiva de modificació de planejament per tal de donar inici
a les obres. Explica també que s´està treballant amb l´empresa en dos
sentits: el pagament dels diners que se´ls hi devia als mestres des de fa
anys; l´adjudicació de llicència als promotors de l´obra perquè puguin
començar a construir el projecte.

•

Hospital Vall Hebron: Problemes de sorolls al veïnat proper, vinculats a
la remodelació de l´espai, maquinària d´obres i del propi hospital. S´ha
estat inspeccionant i fent seguiment d´aquest tema amb l´Hospital. Es
preveu que a l´estiu de 2022 estigui solucionat.
S´ha aprovat la modificació de planejament de La Llosa i la cessió a la
Generalitat de l´espai de solar on s´ubicaran les consultes externes de
l´Hospital de la Vall Hebron. Duran l´any 2022 es podrà veuré el
projecte executiu i encara que queda un procés llarg segueix endavant.
Les obres es preveuen a finals del 2023.

•

Hort Mercat Vall Hebron: En marxa i en molt bon estat.

•

Ptge. Idumea: problemàtica dels horaris d´obertura i tancament del
passatge a causa del canvi de llogater del comerç que s´ha establert en
aquest espai, que ha comportat una modificació un canvi de l´horari
habitual que era 8 a 20 h. a ser de 10 a 19 h.
A banda de l´estudi de les sentències que va haver-hi referent a la
utilització d´aquest passatge en anys anteriors, de moment a partir de
gener 2022 es contractarà a una persona de seguretat que obri i tanqui
la porta del passatge de 8 a 20 h com abans, per evitar sobre tot els
problemes que es donen a primera hora del matí pels infants que van a
l´escola per aquest pas.

•

Processos participatius: No han sortit endavant cap dels projectes
impulsats per entitats i AVV de Sant Genís, quan ha estat el barri amb
més participació comparativament, però al tenir menys població s´ha
vist perjudicat, segons explica la Regidora. Tot i així, felicita al veïnat
per la seva alta participació i involucració.
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Constatar que s´hauran de modificar els criteris de la normativa del
processos participatius en un futur, perquè siguin més equitatius.
•

Cobriment de la Ronda: 1a fase finalitzada. Queda molta feina per
endavant per acabar amb el cobriment. S´està treballant especialment
amb l´AVV de la Vall Hebron i AVV Sant Genís, perquè el punt més
conflictiu on s´ha de fer el cobriment és justament davant de la Vall
Hebron. La Regidora explica que l´objectiu és arribar a un compromís
real i un acord definitiu en clau de futur, consensuat amb totes les parts,
que inclogui inversions i solucions definitives per als punts més
conflictius, més enllà d´una declaració d´intencions.

•

Millores en equipaments: La Regidora fa menció d´algunes millores en
equipaments del barri
Instal·lat el mòdul de la petanca Sant Genís av. Jordà, aquesta mateixa
setmana.
Retirades persianes de les finestres del Casal de Gent Gran que
impedient obrir les finestres perquè es pogués ventilar adequadament.
Millores al Cente Cívic Casa Groga: wifi, espai per magatzem etc.

El conseller Sergi Perea, tal com es va acordar a la Comissió de Seguiment, dona pas
a la intervenció de la Vocalia de Salut de l´AVV, perquè expliquin la iniciativa
impulsada, centrada en la millora de la sanitat pública.
Intervenció Elena Mateo (Presidenta AVV Sant Genís i integrant Vocalia de Salut):
•

•

•

•

La Vocalia de Salut es va reunir amb la resta de Vocalies de Salut
d´AVV del Districte, i van constatar que l´atenció del CAP Sant Rafael
és la que funciona pitjor.
L´objectiu de la iniciativa “Defensa la qualitat del Sistema Sanitari
Públic”, impulsada per la Vocalia de Salut i amb el suport de la “Marea
Blanca”, és la millora de la sanitat pública, centrada en el CAP Sant
Rafael i la lluita per la defensa i recuperació de la qualitat de la sanitat
pública abans de la pandèmia i de les retallades sanitàries.
Exposa les deficiències generals del CAP Sant Rafael, que existien
abans de la pandèmia i que s´han accentuat molt: reivindiquen
recuperar l´atenció personalitzada del metge de família que és el que
coneix l´historial del pacient i del seu entorn general; la figura que els
deriva als especialistes i a les proves diagnòstiques; la durada de
resposta, que sigui el més aviat possible com fa anys, i no es prolongui
fins a mesos perquè atenguin personalment.
Explica com funcionarà el servei de “Defensa la qualitat del Sistema
Sanitari Públic” de suport i ajuda al veïnat, per gestionar reclamacions i
denuncies relacionades amb l´atenció sanitària (CAP, CUAP, hospitals
públics). El servei obrirà els divendres de 17 a 18 h. , en el local de
l´AVV i comptarà amb l´assessorament d´una persona amb experiència
en aquesta temàtica provinent de la “Marea blanca”. També els
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dimecres pel matí en el Casal de Gent Gran haurà una persona
(Julián), per ajudar a qui tingui dificultats, a demanar visita per internet
amb el metge de capçalera.

2. Presentació nova Entitat del Barri:
•

L´Oriol de Fàbregues, neuròleg de l´hospital de la Vall Hebron i
president de la nova entitat fa la presentació al barri de l´Associació
d´amics del monestir de Sant Jeroni de la Vall Hebron. Exposa que és
una associació eminentment cultural i arrelada al barri de Sant Genís,
Explica la motivació, vocació, contingut i objectius de la nova
associació, contextualitzant la presentació amb la projecció d´un PDF.
Els objectius principals de la nova entitat són la salvaguarda i custòdia
de les restes arqueològiques, materials i històriques de l´antic monestir
de Sant Jeroni de la Vall Hebron, amb la voluntat de dignificar i protegir
l´espai natural on estava aquest monument, així com recuperar totes les
restes arqueològiques disperses per diferents indrets.
L´associació té la vocació d´estudiar i donar a conèixer la història del
monestir de Sant Jeroni, preservant la seva memòria i crear un espai
cultural pel barri de Sant Genís: museu-arxiu on conservar bibliografia i
restes arqueològiques, promoure exposicions, estudis i publicacions,
recollir testimonis, impulsar activitats etc., fent aquest espai accessible
al veïnat i al públic en general.

El conseller dona la paraula al vicepresident del Consell de Barri, Xavier Civit,
abans de passar al torn obert de paraules, el qual interpel·la sobre dos
qüestions:
•
•

Modificació del nom de la línia III del metro, parada “Vall Hebron” per
Vall Hebron-Sant Genís.
Tema coberta Ronda: li sembla molt bé que s´estigui consensuant amb
Vall Hebron, però pregunta sobre la part que toca a Sant Genís fins el
carrer Jericó, que ja ha estat parlat reiteradament i planificat, i només
falta la inversió per finalitzar-ho.

La Regidora dona resposta a aquestes dos preguntes formulades:
• El canvi de denominació està aprovat pel nomenclàtor de l´ATM
responsable de posar el nom de les estacions i falta que l´aprovi per
part del consell d´administració de l´ATM (autoritat del TMB). S´està
treballant perquè sigui el més ràpid possible.
• El cobriment de la ronda fins al carrer Jericó està acordat i pactat com
apunta el Xavier Civit, i es contemplava en el pressupost abans de la
pandèmia per construir-ho. L´aparició de la pandèmia va obligar a
modificar els pressupostos per temes prioritaris i urgents, de caràcter
social, sanitari etc.
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La regidora es reitera a la necessitat de portar el projecte general
endavant, entre d´altres motius, perquè considera que és de justícia i fa
constar que s´està treballant amb el conjunt del govern. El que afecta al
cobriment fins al carrer Jericó hi ha un compromís de govern i el
projecte executiu està aprovat
3. Torn obert de paraules:
En primer lloc el Conseller convida a intervenir a les persones que han formulat
les seves preguntes per escrit, seguidament a altres intervencions i debats dels
assistents. Recull aportacions.
La Regidora contesta pràcticament a la totalitat de les qüestions plantejades,
en el moment.
La Regidora agraeix l´assistència i participació i dóna per finalitzada la sessió
del Consell de Barri a les 21:50 h.
El contingut sencer de la sessió es pot visualitzar a través de l’enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=zgrgqRzl-ms&t=1s

Signat:
Ángeles Fortes Picas
Tècnica de Barri de Sant Genís dels Agudells
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