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Acta del consell de barri de Sant Genís dels Agudells 

 

Data: 28 d’octubre de 2019, 18.30 h 

Lloc: Centre Cívic de la Casa Groga (avinguda de Jordà, 27) 

 

 

Presideix el Consell 

Sra. Rosa Alarcón, Regidora del Districte 

 

 

Persones assistents: 42 persones 

Conselleres/es: 8 

Entitats: 6 

Personal tècnic municipal: 4 

 

 

 

Ordre del dia 

 1. Informació sobre Decidim i el procés de renovació de la Comissió de seguiment. 

 2. Validació, o procediment d’elecció, si s’escau, de la Vicepresidència del Consell de barri. 

 3. Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri de Sant Genís dels Agudells i 

calendari d’actuacions. 

 4. Presentació entitats joves de Sant Genís. Reivindicació d’espais. 

 5. Torn obert de paraules. 

 

1. Informació sobre DECIDIM i el procés de renovació de la Comissió de seguiment 

 

La plataforma decidim.barcelona és la plataforma de participació de la ciutat, l’objectiu de la qual és 

fomentar la participació digital. La tècnica de Democràcia Activa explica que s’ha habilitat un espai dins la 

plataforma per a cada Consell de Barri. Per accedir-hi, cal entrar a la plataforma 

(https://www.decidim.barcelona/) i clicar a la pestanya «Òrgans», l’espai del Consell de barri de Sant Genís 

està dins de “Òrgans de participació d’Horta-Guinardó. En aquest espai es penjaran les actes i les sessions, 

i tota la informació relativa al Consell de barri. 

 

La plataforma permet que qualsevol persona pugui proposar punts de l’ordre del dia tal com estableix el 

Reglament. Per fer-ho, cal registrar-se primer (https://www.decidim.barcelona/users/sign_up). ». La 

Comissió de Seguiment, que és l’òrgan encarregat d’elaborar l’ordre del dia del Consell de barri, valorarà si 

la proposta és pertinent o no, quan es defineixi l’ordre del dia del següent Consell. S’explica també que per 

a rebre les novetats i actualitzacions del Consell, cal marcar l’opció «Seguir. 

 

Pel que fa a la Comissió de Seguiment, el Reglament estableix que a principis de mandat s’ha de renovar la 

seva composició. La Comissió està integrada per representants de la direcció política i tècnica del districte, 

un conseller o una consellera de districte de cada grup municipal, persones representants d’entitats del barri 

escollides i ciutadans o ciutadanes no pertanyents a cap associació escollits/des. Les persones 

representants d’entitats del barri i els ciutadans o ciutadanes no pertanyents a cap associació han de ser 

escollides pel Consell de Barri, per majoria simple. 

 

La Comissió de Seguiment, més enllà de reunir-se abans de cada Consell de barri, es pot reunir a proposta 

del president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, o d’1/3 part dels seus i les seves membres. 

https://www.decidim.barcelona/
https://www.decidim.barcelona/users/sign_up
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Són funcions de la Comissió de seguiment: 

 - L’acord de l’ordre del dia dels consells. 

 - La documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les persones interessades abans 

del consell. 

 - La redacció de les actes i la seva distribució o publicació. 

 - El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de barri i a la Comissió de seguiment. 

 - La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries. 

 

Per a presentar la candidatura per a formar part de la Comissió de Seguiment, cal fer-ho a través del 

decidim.barcelona. Poden presentar-se ciutadans i ciutadanes a títol individual i representants d’entitats. El 

període de recepció de candidatures comença el 28 d’octubre i finalitza 3 dies abans de la propera comissió 

de seguiment. La composició es validarà al proper Consell de barri, a través d’una votació al llistat de 

candidatures que ha de rebre la conformitat del Consell per una majoria simple.  

 

 

 2. Validació, o procediment d’elecció, si s’escau, de la Vicepresidència del Consell de barri 

 

Així com cal renovar la composició de la Comissió de Seguiment, es proposa que a principis de mandat es 

revalidi o s’esculli la vicepresidència del Consell. Les funcions de la vicepresidència són com a membre de 

la Comissió, les descrites al punt anterior. També pot  convocar, amb caràcter excepcional, el Consell de 

barri o la Comissió de seguiment i pot seure a la taula del Consell.  

 

 

En els barris on existeix una Vicepresidència activa, al primer Consell de barri s’efectua la validació, Per 

validar-la cal una majoria de 2/3 de conformitat del Consell. Si el Consell valora que no s’ha de validar 

l’actual vicepresidència, i el vot de conformitat no és de 2/3 parts del Consell, s’inicia el procediment corrent 

d’eleccions. Per la votació només pot votar una persona per grup municipal, estan exclosos els directors 

d’equipament o el personal tècnic. Totes les veïnes poden votar. Es fa així per reglament, en l’àmbit de 

ciutat. 

 

En el cas de Sant Genís dels Agudells, Xavier Civit ha expressat la seva voluntat de continuar com a 

vicepresident. 

 

Es procedeix a realitzar la votació amb els següents resultats: 

Vots a favor: 26 

Vots en contra: 3 

Abstencions: 4 

 

Es valida la vicepresidència de Xavier Civit. 
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 3. Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri de Sant Genís dels Agudells i 

calendari d’actuacions 

 

Rosa Alarcón, regidora del Districte d’Horta-Guinardó, mostra un mapa del barri i comenta diferents 

actuacions que s’havien compromès a l’anterior mandat, i algunes que encara que no són del barri, l’afecten 

directament. 

 

  Cobriment de la ronda de Dalt: El primer tram, de 180 metres, al costat del Mercat de la Vall d’Hebron, 

estarà acabat al novembre. El segon tram, de 200 metres, des del mercat fins al carrer Jericó, 

s’executarà en aquest mandat. S’està treballant per a tenir en aquest mandat el projecte executiu del 

següent tram. És complicat perquè passa per sota del metro. El 20 de novembre possiblement es 

convocarà una reunió amb els col·lectius veïnals dels 5 barris afectats per valorar com afecta aquesta 

actuació i com es pot fer una proposta tècnica que sigui el més econòmica possible. El projecte d’anàlisi 

de les rondes és llarg, i potser en un mandat no s’acaba. 

 

  La Llosa: S’està treballant per aconseguir ubicar-hi equipaments sanitaris. És competència de la 

Conselleria de Salut. Està previst que es mogui allà el Centre de Serveis Socials de la Vall d’Hebron. 

Més endavant, quan estigui el projecte definit, es tractarà amb els veïns. 

 

  Punt verd: S’ha parlat amb l’Associació de Veïns perque hi ha un problema d’ubicació. Es convocarà 

una reunió per a tractar el tema. 

 

  Camp de futbol: Ja està acabat. S’han de treballar alguns problemes menors. 

 

  Nínive: No hi ha accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.  

 

  Edificis de Sido 7: L’Ajuntament ha adquirit 18 de 44 habitatges. Ara se’n compraran 9 més i es podrà 

constituir la comunitat de propietaris. 

 

  “Kole” (escola Menéndez Pidal): En aquests moments, hi ha prevista una modificació urbanística. 

L’espai està sense ús. El proper Consell de barri es presentaran els plànols. Hi ha una proposta d’un 

privat per a construir una residència d’estudiants. També s’hi podran edificar habitatges dotacionals i en 

els baixos un equipament de 500 m quadrats d’ús per al barri. Quan estigui enllestit el projecte es 

tractarà en un Consell de barri. 

 

  Can Safont: L’edifici està buit, l’espai pertany a una fundació de Lleida vinculada a l’església. 

S’estudiarà si en el pressupost d’inversió del mandat es pot promoure un espai d’ús per al barri. 

 

  Remodelació del carrer Olvan: Es va fer una visita i es va concloure que el projecte estarà finalitzat al 

desembre, i a l’abril o al maig començaran les obres. Forma part de les actuacions vinculades al Pla de 

barris. 

 

  Promoció de la SAREB: És un projecte que es va tancar el 2012 i ha estat aturat aquest temps. El 

projecte és privat però implica urbanitzacions. Es vol tractar amb l’Associació de veïnes. 

 

  Escales carrer Cànoves: A punt de finalitzar. 

 

  Murs de la part de dalt de Sant Genís: Procés d’urbanització. 
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  Can Soler i Font del Bacallà: A Can Soler, les obres de la primera fase del projecte començaran cap a la 

primavera i tindran una durada de 8 mesos. Caldrà valorar en aquesta legislatura la segona fase 

d’aquestes obres que tenen un cost aproximat de 4 milions i mig. Quant a la Font del Bacallà, encara hi 

ha temps per revisar els detalls del projecte final. 

 
 

En aquests moments està per decidir el Pla d’inversions municipals (PIM) d’aquest mandat. Altres projectes 

a tenir en compte són: 

 

  Escales mecàniques i ascensors: En aquest mandat s’està considerant que el fet d’anar a peu és un 

tipus més de mobilitat i es tindrà en compte per a facilitar-la en els barris de muntanya. Als propers 

Consells de barri es presentaran les propostes per a millorar la mobilitat a Sant Genís dels Agudells. 

 

  En la mateixa línia, s’està treballant en un pla antipals per tal d’eliminar progressivament els pals que 

impedeixen el pas dels vianants. Esperen que tinguin  dotació pressupostària suficient. 

 

  Línia 135: La problemàtica que presenta, a més que va treure places d’aparcament a Sant Genís, és 

que triga tres quarts d’hora i no satisfà les necessitats de les persones usuàries. S’ha de  revisar la 

xarxa de busos de Barcelona per ajustar recorreguts i freqüències dels busos de barri. Es farà una 

proposta de millora d’aquest autobús. 

 

  Àrea verda: hi ha una petició que arribés fins a la part de dalt del barri. 

 

S’obre un torn de paraules sobre els projectes. La Regidora respon: 

 

Intervenció Resposta 

Isidro Lopez: 

 - Escales del carrer Cànoves: A la part alta  de les 

escales noves falten dos fitons per evitar que els 

cotxes aparquin, perquè bloquegen les escales. 

 - En el tàlveg del número 105 del carrer Cànoves 

s’inunda el carrer quan plou. Proposa instal·lar 

una canonada per a desguassar.  

 - Demana informació sobre els habitatges de la 

promoció de SAREB. 

 - Sobre les escales de la part de dalt, en prenen 

nota. 

 - S’estudiarà com es pot resoldre l’acumulació 

d’aigua del carrer Cànoves. 

 - Sobre la promoció de la SAREB, es farà una 

reunió específica com més aviat possible, per 

saber què hi ha aprovat i quines actuacions es 

poden tirar endavant, segons el que es va pactar 

l’any 2012. 

Miguel Giner Bermejo: 

 - La part del Mercat de la Vall d’Hebron que queda 

pendent és l’entrada principal? Quin és el 

calendari? 

 - En què consistirà l’actuació d’urbanització de la 

promoció de la SAREB? 

 - Quin calendari hi ha per als murs de la zona de 

Cànoves-Saldes? 

 - Les obres del mercat finalitzen a principis de 

desembre, es pretén que els comerciants puguin 

fer la campanya de Nadal. L’altra part 

d’urbanització de la banda esquerra l’estan 

estudiant. 

 - Quant als murs: el 15 de novembre comencen 

les obres, que duraran un mes. 
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Intervenció Resposta 

Juli Fontoba: 

 - Quan es posarà en marxa la segona fase del Pla 

de barris? Comenta que se sent desgastat per 

tants debats entre veïns, entitats i administració i 

veuen que no s’acaba realitzant el que s’ha 

consensuat. 

 - Hi ha molts problemes de mobilitat a Costa 

Pacheco. 

 - Sobre el “Kole”, vol saber què és el que 

s’acabarà fent i com pot afectar això als veïns. 

 - Ara mateix el pressupost per a la segona fase de 

Can Soler, que serien 4 milions i mig d’euros, 

potser caldria destinar-los a altres necessitats 

que té el barri, com, en efecte, temes de 

mobilitat.  

 - Quant a la mobilitat i SAREB, convocaran la 

reunió. 

 - El “Kole” no és cap hotel emmascarat. Serà una 

residència que donarà vida al barri. Encara s’ha 

de fer la modificació del PGM, es podran fer 

al·legacions. En tot cas, està previst que 

s’enderroqui l’edifici. 

Maria Àngels Domènec: 

 - Sant Genís és l’únic barri de muntanya que no té 

escales mecàniques. Vol saber per què les 

escales de Cànoves no seran mecàniques. 

 - Pel que fa a la cobertura de les rondes, es fa i es 

desfà i considera que és un desastre, i espera 

que no s’hagi d’alçar la coberta, perquè s’han 

posat molts quilos de material per fer-la. 

 - Admet que l’administració va lenta. Intenta 

comprometre’s amb les dates perquè es puguin 

complir. 

 - Quant a la cobertura de les rondes, les despeses 

associades a la mala execució de l’empresa 

constructora no són més diners de l’Ajuntament, 

ho assumeix l’empresa. 

 

 

 4. Presentació entitats joves de Sant Genís. Reivindicació d’espais. 

Es presenta el Cau “ El Roure”.  Són un grup de joves que s’ha constituït recentment, ara tenen un espai a 

l’Associació de Veïnes del barri i volen saber fins a quin punt poden gestionar i modificar l’espai, ja que 

l’estan compartint amb el barri. Convida a tothom a fer difusió del Cau i a promoure activitats amb infants i 

joves del barri. 

 

Es presenta seguidament la “Asociación de Jóvenes de Sant Genís”, que fa 3 anys que reivindiquen un 

espai. Proposen Can Safont, per tenir algunes sales per a l’Associació de Veïns i el Cau “El Roure”, amb els 

quals treballen. Anuncien que aviat faran una assemblea oberta. 

 

Per últim, l’Associació Eina de cultura japonesa es presenta. Fa un any que existeixen i el projecte està a 

punt de constituir-se com a associació. Tampoc tenen espai propi i demanen la col·laboració dels altres 

col·lectius. Comenten que fan un taller de cinefòrum i un de cuina. 

 

Les entitats joves declaren que, després de 3 anys promovent activitats al barri, han assistit al Consell per a 

presentar-se. Estan molestos perquè porten molt temps fent demanda d’un espai per a reunir-se i encara no 

s’ha materialitzar cap proposta. Reivindiquen també que l’espai no el necessiten ells, el necessita el barri. Al 

barri li manquen molts espais per a les associacions i els veïns. 

 

Una veïna intervé per comentar que no li estranya que marxin els joves del barri, si ningú els escolta. La 

regidora respon que els ritmes de l’administració són lents, però miraran si poden trobar algun espai 

d’urgència per a accelerar aquesta qüestió. Tanmateix, no pot garantir un local en un futur pròxim. 
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5. Torn obert de paraules 

 

Primer es fan les intervencions que s’han demanat al principi de la sessió. A continuació, intervenen les 

persones que ho demanen al mateix Consell: 

 

Intervenció Resposta 

Manuela Bartolomé, amb les següents demandes: 

 - Canalitzar l’aigua de Cànovas, perquè en baixa 

molta. 

 - Netejar per dins i els voltants dels  contenidors. 

 - Arranjar la vorera del carrer Viver amb Cànovas. 

 - Instal·lar dos fitons per tal d’evitar que els cotxes 

facin la volta.  

 - Arranjar el carrer d’Olvan. Les obres havien de 

començar el gener passat. 

 - Retirar els pals de llum del carrer, no s’hi pot 

passar quan plou. 

 - La contractació nova de neteja comença a l’abril. 

Els camions s’han degradat. Amb la contractació 

nova, això canviarà. Es preveu que segurament a  

l’estiu aquesta qüestió serà resolta. 

 - Les obres del carrer d’Olvan no poden anar més 

de pressa, malauradament. 

 - L’objectiu aquest mandat és eliminar la majoria 

dels pals dels carrers per garantir l’accessibilitat. 

Enrique Perea comenta que al carrer Costa 

Pacheco entren les rates a les cases. Ja va 

comentar a l’anterior Consell de barri els números 

dels solars que s’havien de netejar, i encara no s’ha 

mirat. 

Es pren nota i s’estudiarà per a donar resposta 

Marinieves Fernàndez: 

 - Quant a l’arranjament del carrer d’Olvan, 

comenta el mateix que la seva veïna i afegeix 

que no es pot passar perquè hi  ha una 

claveguera que està enfonsada. 

 - S’ha de millorar la neteja del carrer Viver. En el 

número 28 hi ha una tanca que cau cap a dins, i 

tothom l’utilitza d’abocador. 

 - Al carrer Costa Pacheco, s’ha enderrocat una 

casa, número entre el 29 i el 21. La terra li està 

entrant a casa. 

 - S’ha notificat l’arranjament de la claveguera al 

Gerent del Districte. 

 - Neteja del carrer Viver: La setmana passada es 

va parlar amb els responsables de neteja. 

 - Quant al mur que cau a Costa Pacheco: faran un 

requeriment al propietari. 

Salomé Perez: 

 - No hi ha prou llum a la zona de la petanca i al 

parc. 

 - Cal millorar la neteja i l’enllumenat també al 

carrer Elies Pagès. 

Es proposa fer una passejada per la zona amb la 

Vocalia de dones i valorar quins punts s’han de 

reforçar des d’un punt de vista de gènere. 
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Intervenció Resposta 

El col·lectiu Agudells ha rebut amb sorpresa el 

nomenament del Conseller de barri. Arran un 

conflicte al “Convento”, que va desencadenar 

amenaces i assetjament, demanen que Sergio 

Perea dimiteixi o que sigui destituït del seu càrrec. 

La regidora demana fer un esforç per donar un vot 

de confiança al Conseller. 

Antoni Mallorcas: 

 - Lamenta el conflicte de l’any passat i demana 

racionalitat. Creu que el Conseller de barri ara 

mateix no pot representar els veïns. Demana la 

dimissió i el cessament del Conseller de barri. 

Proposa que sigui escollit pel barri mateix. 

Convida a tothom a llegir l’últim número de la 

revista dels Agudells, en què parlen del conflicte. 

 - Felicita els joves per la seva motivació i els 

desitja sort amb les seves reivindicacions. 

 - Per què s’enregistra la sessió del Consell a Sant 

Genís i a Montbau no? 

 - És bona idea que els Consellers de barri els 

escollís el mateix veïnat. Malauradament, no és 

així i és una decisió de ciutat. 

 - La gravació s’està fent perque així es va reclamar 

en el primer Consell de barri que es va fer a 

Montbau. 

Juli Fontoba espera un mínim d’ètica i apel·la a 

aquesta responsabilitat dels representants polítics. 

Demana que es destitueixi el senyor Sergi Perea, 

perquè en cap moment s’ha retractat dels 

improperis, i no pot representar un Ajuntament 

democràtic una persona que es dirigeix així als seus 

veïns. 
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Intervenció Resposta 

Francisco Javier Solanas:  

 - Pla de barris: Proposa plantejar un pla integral 

urbanístic, sobretot a la part nord del barri. 

Sant Genís és un dels pocs barris de 

Barcelona que encara té pendent la 

urbanització del  mateix. 

 - Espai per a joves: Proposa que se’ls cedeixi 

espai a les galeries, que estan infrautilitzades i 

amb les portes tancades. 

 - Mobilitat: Proposa incorporar el nom de Sant 

Genís al metro i a la sortida de la ronda. 

 - A la zona blava del Passeig de la Vall 

d’Hebron, de 8.00 h a 20.00 h no hi ha cap 

cotxe. 

 - Demana que es canviï el nom del Mercat per 

Mercat de la Bòbila, que és més genèric i 

representa més el lloc. 

 - El carrer Tir està en condicions nefastes, fa 

deu anys que es  demana la neteja regular. Té 

diversos usos i hi passa molta gent. 

 - Incompliments dels acabaments de la ronda: 

van dir a l’agost, però la cobertura de la 

pèrgola tampoc no es posarà, i no s’ha dit res. 

Quan estarà l’hort? 

 - Els camions entren marxa enrere al mercat, 

l’entrada principal no hi és. Els paradistes 

estan molt afectats per tot aquest procés. 

 - Quant al Pla urbanístic, té tota la raó i s’ho 

miraran. Francisco afegeix que ho planteja com a 

tema de ciutat. 

 - Les galeries són privades. L’administració pública 

no té competència per a cedir espais allà. 

 - Els noms de les estacions depenen de la 

Conselleria de Territori de la Generalitat. No és 

una decisió de TMB, però es pot reivindicar des 

del veïnat. 

 - Zona blava: Ho consultaran. 

 - Normalment els mercats que no són històrics, 

tenen el nom del lloc on estan. 

 - Es començarà a fer el projecte de rehabilitació 

del carrer Tir. 

 - L’hort del mercat tira endavant, amb les obres de 

final de novembre. Sortirà a concurs la gestió 

dels horts. La pèrgola s’instal·larà el mes d’abril 

 - Aparcament en el mercat: Tenen coneixement de 

la situació i s’està treballant. 

Ramón Camuñas: 

 - Es podria posar un fitó al pas de vianants del final 

del carrer Judea? 

 - Es va deixar una rampa al carrer Cànoves amb 

Natzaret, de la qual els 4 primers metres passen 

del 8% i algun tram té el 10%. Va demanar una 

obertura a les escales perquè la gent pogués 

passar. Entre el número 1 i el 8 hi ha 4 veïnes 

amb pròtesis de genoll. 

 - S’han de treure tots els pals d’Elies Pagès i 

canviar l’enllumenat. 

 - Carrer Judea: ho miraran. 

 - El carrer Elies Pagès està en estudi. 

Lídia Esteve comenta que al carrer Natzaret hi ha 

una zona que quan plou és com un torrent. Quan 

demana que ho netegin, no poden venir. I ella no 

pot sortir de casa. 

El número és Natzaret, 33. Ho miraran. 
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Intervenció Resposta 

Isabel Cabeza: 

 - Quines consultes de Vall d’Hebron es traslladen 

a la Llosa? 

 - Quants pisos té la Generalitat a Sidó, 7? 

 - Aquesta setmana hi ha una reunió amb 

Conselleria per parlar sobre les consultes. 

 - La Generalitat té 18 pisos. Es volen adquirir 9 

habitatges més.  

Núria Romagosa, del Col·lectiu Agudells,  informa, 

com a dona del col·lectiu, que fa un mes se’ls va 

convocar des de la Vocalia de dones per combatre 

el masclisme al barri. Els ha semblat una idea bona, 

es van reunir amb el Cau i amb Periférikas per 

organitzar l’activitat de les sabates vermelles en 

record de les víctimes de feminicidis. Elles, com a 

dones del col·lectiu, anuncien que el dia 20 finalitza 

el termini per lliurar les sabates de dona que 

estiguin en desús. Es pintaran de vermell i ompliran 

la plaça el 24 de novembre a les 12.00 h. Les 

sabates es  pinten el dia 21. 

Respon Antònia, de la Vocalia de la dona: Confirma 

que van demanar ajuda a tothom del barri. Diu que 

es repartirà propaganda i es farà la performance. 

Agraeix la col·laboració. La reunió per acabar 

d’organitzar-ho serà el dia 30 a les 19.00 h al Casal.  

Antonio: 

 - Es va proposar posar les parades de l’autobús en 

els guals de Costa Pacheco. Demana que es 

revisi, perquè no passa bé. 

 - Proposa posar una rotonda a Elies Pagès perquè 

puguin girar els autobusos.  

 - Proposa posar una marquesina més gran a 

l’entrada de Judea, perquè quan fa fred no hi ha 

espai. 

 - Les parades de Costa Pacheco i la marquesina 

del 112 es revisaran. 

 - A Elies Pagès no hi havia consens entre els 

veïns sobre aquesta qüestió. 

Luis Moro comenta que falten moltes escales 

mecàniques al barri. Quines escales hi ha 

projectades? 

L’augment d’escales mecàniques i ascensors està 

previst al Pla d'accessibilitat. 

Catalunya Camina, associació per la defensa dels 

drets dels vianants, comenta que les obres del 

cobriment de la ronda no són accessibles per a les 

persones amb visió reduïda. 

En principi, la ronda compleix tota la normativa, 

però revisaran el que es diu des de Catalunya 

Camina. 

Josep Viladella comenta que es va donar d’alta a la 

pàgina de Facebook “Tu no ets de Sant Genís” i el 

senyor Perea no estava d’acord amb opinions que 

ell va manifestar en aquell espai, i conseqüentment 

se li va donar de baixa del grup de Facebook. 

Demana la seva dimissió. 

S’assenyala que Sergio Perea no gestiona el grup 

de Facebook i que no té cap responsabilitat en 

aquesta qüestió. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 


