
 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

Acta del consell de barri de Sant Genís dels Agudells 

  

Data: 29 d’octubre de 2020, 18.30 h 
Lloc: https://ja.cat/barristgenisagudells 

Persones assistents: 27 persones 

Presideix el Consell: Rosa Alarcón, regidora del Districte d’Horta-Guinardó 

Consellers/es: 7 

Entitats: 5 

Personal tècnic municipal: 4 

Ordre del dia 

1. Repàs de les actuacions COVID i diagnosi del barri 
2. Torn obert de paraules  

1. Repàs de les actuacions COVID i diagnosi del barri. 

Sergi Perea, Conseller del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda al Consell i explica el 
funcionament de la sessió en línia. 

Rosa Alarcón presenta els seus respectes cap a les famílies de les veïnes que ens han deixat. Envia 
una salutació a les veïnes que no han pogut connectar-se. 

Rebeca Bat, tècnica responsable encarregada del seguiment del CRI la Llavor, i Carme Fortea, cap del 
departament d’atenció a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial, de l’Institut Municipal 
de Serveis Socials, presenten aquest projecte, que recentment s’ha posat en marxa en el barri i que es 
gestiona per l’entitat Sant Joan de Déu Serveis socials, en col·laboració amb la Fundació Ared. 

L’equipament està pensat per atendre específicament a dones en situació d’exclusió residencial. Aquest 
projecte s’emmarca en el Programa municipal d’atenció a persones en situació de sense llar i en la 
mesura especifica de govern 2020 per prevenció del sensellarisme femení i la introducció de 
perspectiva de gènere en aquest àmbit. 

Charo Sillero, directora de l’equipament, explica que l’accés al recurs és derivat per agents socials. El 
criteri principal que se segueix és que la persona sol·licitant tingui autonomia per iniciar un procés 
formatiu o laboral, per inserir-se al mercat laboral ordinari o protegit. La majoria de dones amb les quals 
s’ha treballat, treballaven en feines poc regularitzades i s’han vist sense poder fer front al pagament del 
lloguer. Algunes altres han tingut trajectòria en altres equipaments residencials durant un temps i estan 
en recerca activa de feina. 

Es tracta d’un recurs temporal. Quan es garanteixen ingressos estables i sostinguts, s’assoleix l’objectiu 
individual i es troba una alternativa residencial les dones abandonen l’equipament. La temporalitat la 
marca el pla de treball de cada persona. Tanmateix en general són estades a llarg termini. 
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S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

A continuació, Rosa Alarcón comenta que aquests vuit mesos han estat molt durs per a totes les famílies. El 
districte d’Horta-Guinardó va ser un dels més afectats per la crisi sanitària, agraeix la relació molt estreta 
amb l’AVV. Sant Genís que no ha estat dels barris més afectats en l’aspecte de salut, però en l’aspecte 
econòmic i social sí. Es fa un resum de les mesures Covid-19 i de la diagnosi del barri: 

- Primeres setmanes:  
o Mesures vinculades amb l’assistència social: Atenció a residències, trucades a la gent gran, 

coordinació amb Serveis Socials. Agraeix el paper de l’AVV, que han estat atents i han 
ajudat molt al barri en el seguiment. 

o En coordinació amb Generalitat: Primer hospital de campanya (Vall d’Hebron). 
o El personal sanitari ho ha passat i estan passant-ho encara molt malament. Per ells, la 

situació ha estat molt greu. Al CAP Sant Rafael no hi ha pediatres. Agraeix la feina de 
denúncia de l’AVV. 

- Segona època de confinament. S’afegeixen: 
o Mesures de neteja: Incidència especial en neteja de carrers i reforç de buidatge de 

contenidors. Pel que fa a la recollida dels trastos vells (dilluns), es van recordar les 
mesures. 

o Mesures a l’espai públic: Agents cívics i reforçament de Guàrdia Urbana. 
- A partir de l’estiu: 

o 25 Mesures de promoció econòmica: suport a autònoms, petites empreses, comerç i 
restauració. S’han destinat més de 25 milions d’euros de pressupost municipal a rescatar 
comerços, empreses i a promoure l’economia. 

- Després de l’estiu: 
o Pla de pacificació a les escoles. 
o Ampliació de terrasses, amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. 

- Reptes actuals i altres mesures: 
o Verd espontani: Ara es farà una campanya específica. S’han ampliat els recursos i es farà 

seguiment. 

Altres actuacions: 
- Carrer Olvan: Segurament, les obres comencen en el primer trimestre de 2021, ja està reservada la 

dotació econòmica. S’ha acabat l’aparcament en el dipòsit d’aigües i una part dels murs de 
contenció de la part de dalt. 

Intervenció Resposta

Xavier Civit (AVVSGA): No s’ha comptat amb l’AVV 
a l’hora de dissenyar el projecte. D’altra banda, 
antigament, l’AVV havia col·laborat amb la Llavor i 
estaven en contacte amb el col·lectiu. S’acollirà 
també a gent que, fins ara, ha estat sense sostre?

Sí. Quan es parla d’exclusió residencial, es parla 
tant de dones que ja estaven en situació de carrer, 
com les que s’han vist abocades a perdre el seu 
sostre per la Covid-19. Tant si han viscut al carrer, 
com si directament han arribat a la Llavor des de 
Serveis Socials. Són dones amb una claríssima 
voluntat de millorar la seva situació.

Miguel (AVVSGA): Quan es podria organitzar una 
visita en persona amb l’AVV?

Tan aviat com la situació ho permeti,  la voluntat és 
apropar-se a la comunitat. Agraeixen l’interès.

Rosa Alarcón agraeix l’explicació. En aquest sentit, 
s’organitzarà tan aviat com es pugui la visita a 
l’equipament amb l’AVV.

Carme Fortea comenta que l’equip està a disposició 
del veïnat per a qualsevol cosa. La voluntat és 
reconduir la relació per a una bona convivència.
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- Can Safont: S’ha arribat a un acord amb la propietat per llogar la primera planta de l’edifici, per fer 
un equipament per joves. 

- Can Soler: Les obres estan en marxa. Es posarà una senyal de prohibit aparcar i quan les obres en 
aquesta zona hagin finalitzat es posaran pilones per evitar que hi aparquin  caravanes que és el 
problema que hi ha en aquests moments. 

- La Llavor: Aquest projecte s’ha explicat abans. S’ha fet una modificació de planejament, que 
permetrà arranjar els murs del carrer de Saldes. 

- Sidó, 7: Dels 44 habitatges, 27 són públics. S’està constituint la comunitat de propietaris. 
- Menéndez Pidal: Han començat les obres d’enderroc i falta l’aprovació definitiva de l’MPGM. Es farà 

una residència per estudiants i habitatge dotacional. 
- Pèrgoles de cobertura de la ronda de Dalt: S’estan començant a instal·lar. S’ha modificat el 

planejament per acollir consultes externes a la Llosa. El pròxim 23 de novembre s’enderrocarà 
l’antiga bugaderia i a l’abril comencen les obres del nou institut de recerca. 

- Pel que fa al soroll de l’hospital: S’està treballant per a trobar solucions. 

- Canvi de nom de la parada de metro Vall d’Hebron per Vall d’Hebron-Sant Genís: El Nomenclàtor no 
s’ha reunit durant aquests mesos. S’està fent pressió per veure si es pot canviar el nom abans que 
acabi el mandat. 

- Millores a la petanca. 
- Millores carrer d’Idumea: Projecte en estudi. 

S’obre un torn de paraules per aquest punt: 

Intervenció Resposta

Xavier Civit (AVVSGA): 
- Cal un buidatge més freqüent dels 

contenidors grocs. 
- Com es farà la retirada del fibrociment el 23 

de novembre de la lavanderia de l’Hospital? 
- Cal més vigilància al barri per evitar 

l’incivisme. On està la policia de barri? Hi ha 
percepció de poca vigilància i els veïns no 
volen fer de policia.

- S’està fent una revisió del buidatge dels 
contenidors amb la persona responsable de 
residus i de neteja del Districte.  És una 
bona proposta. 

- Avui s’han anunciat les noves mesures de 
restricció i al carrer no es podrà ni menjar ni 
beure al carrer. Amb el tancament 
perimetral hi haurà molta afluència a l’espai 
públic. Se seguirà des de Guàrdia Urbana i 
Mossos, però és important que exercim 
l’auto responsabilitat. Es parlarà amb 
l’intendent per veure com fer-ne front al 
barri.

Miguel: 
- Per què hi ha dubtes de si poden començar 

les obres a Olvan? 
- Quins murs s’enderrocaran al carrer 

Saldes? 
- Hi ha alguna mesura local nova prevista 

relacionada amb les noves mesures 
autonòmiques de la Covid-19?

- Les obres es faran, però no se sap la data 
exacta. 

- Hi haurà mesures vinculades a l’espai 
públic. Els hospitals no estan col·lapsats, 
però cal frenar el risc de contagis, per no 
arribar fins a aquest punt.
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2. Torn obert de paraules. 

S’obre un torn de paraules. En primer lloc, es fan les intervencions que s’han demanat amb antelació: 

Sacramento Burgos: 
- Felicita al govern per la iniciativa de llogar 

Can Safont. 
- Per què l’estança prevista a la Llavor és 

només de tres mesos? 
- Què es farà  amb els murs de Maria 

Auxiliadora?

- Les estades s’estableixen per sis mesos i 
es revisen cada tres mesos, però es poden 
ampliar. 

- Els murs continuaran, però s’arranjaran.

Ramon Camuñas comparteix que li preocupa  si es 
fa foc als entorns de Can Soler que hi hagi un 
incendi que afecti Collserola. 
D’altra banda, comenta que té la sensació que 
l’Ajuntament no està pendent del barri i es queixa 
que no hi ha comunicació fluida de l’Associació de 
veïns amb Guàrdia Urbana

Es farà seguiment per prevenció d’incendis. 
Els projectes del PIM no se saben, però s’actua en 
equip des del govern municipal. Segurament no 
serà tot alhora, depèn dels recursos europeus.

Intervenció Resposta

Manuela Bartolome: Cal millorar la neteja a Viver i 
al carrer Olvan, arranjar la vorera del carrer 
Cànoves i podar l’arbre del carrer de la Font del 
Roure.

La neteja es pot millorar més, però s’ha millorat. Es 
té en compte. Es revisarà la vorera de Cànoves i es 
podarà l’arbre.

Horacio: Cal millorar la neteja al carrer Viver i al 
carrer Cànoves. Es té en compte.

Manuel Cañas: Cal arranjar el mur del carrer 
Cànoves, 94-96 i la façana que es va fer malbé al 
treure el fanal

Es té en compte.

Ana Maria Freire: Cal fer mur de nou a les escales 
del carrer Cànoves amb Costa Pacheco. Al número 
39 del carrer Costa Pacheco es podria fer un 
pàrquing.

És un espai privat (pertany a la Sareb). Per això, no 
es pot fer una actuació municipal.

Encarna Fernàndez: Cal podar dos arbres que hi 
ha a l’alçada de Cànoves 94-96 i reparar el mur 
que correspon a aquest edifici i dona a  Costa 
Pacheco. Un pàrquing a la zona alta del barri.

Ja s’ha parlat. Es té en compte.
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Col·lectiu Agudells han enviat algunes preguntes: 
- S’acabarà l’arranjament del «solar del 

mort»? 
- Proposta de creació d’un espai museístic a 

Can Soler. 
- Hi ha un calendari per les obres de la Fase 

2? 
- El Palau del Laberint d’Horta s’està 

deteriorant de forma molt accelerada.

- El solar s’ha netejat al principi de l’estiu i 
qualsevol altra actuació depèn del PIM. Tan 
prompte com estiguin els pressupostos es 
comunicarà. 

- Masia de Can Soler: de moment estem 
amb les obres. 

- La Fase 2 no està ni programada ni 
pressupostada perquè depèn del PIM. Ara 
encara s’està acabant la Fase 1. 

- Palau Alfarràs: Es té en compte des 
d’Urbanisme, però la rehabilitació és molt 
costosa, i, ara mateix, els recursos que 
s’han hagut de destinar a la Covid-19 han 
fet replantejar alguns projectes.

Xavier Civit (AVVSGA) fa una intervenció sobre 
diferents qüestions: 

- De qui depèn l’aire condicionat del pavelló 
de salut? A l’estiu fa massa calor i a l’hivern 
massa fred. 

- L’AVV agraeix l’acompanyament del 
Districte per reclamar a l’Hospital solucions 
pels sorolls. És molt molest, sobretot de 
matinada. S’han demanat fer proves de 
sonometria. 

- Hi ha xifres sobre les morts per la Covid-19 
al barri (quants, on s’han mort)? Quin és 
l’estat de salut dels treballadors del CAP? 

- Quant personal del CAP està destinat a 
atendre el veïnat de Sant Genís? Com es 
resol la pèrdua de metge-pacient? 

- S’ampliarà el personal del CAP i l’atenció 
telefònica? 

- S’ampliarà el personal de Parcs i Jardins? 
- Qui paga les estructures que s’han 

modificat de la pèrgola de la ronda de Dalt? 
- Hi ha excés de motos de lloguer al barri. 
- La plataforma de la parada 1188 està molt 

lluny de l’autobús. 
- Es pot canviar la ubicació de la parada del 

112 davant del Mercat? I l’M19?

- L’aire condicionat depèn de l’Ajuntament. 
Som conscients del problema. 

- La sonometria està pendent, per fer-la 
quan sigui possible. Es parlarà amb la 
direcció de l’hospital pels sorolls. 

- S’està treballant per tenir les dades del 
barri. Tampoc hi ha dades sobre l’estat de 
sa lu t de l personal de ger ià t r ics i 
ambulatoris per barris. Tanmateix, amb 
Serveis Socials s’ha acordat estar 
pendents per qualsevol alerta. 

- Les dades sobre els ambulatoris són 
competència del Departament de Salut de 
la Generalitat. Des de l’administració s’és 
conscient que la situació ha trasbalsat a 
tothom. No se sap si s’ampliarà personal. 
Però sí que s’ajuda en la mesura que es 
pot, de fet s’ha ofert a Salut la centraleta de 
la que disposa Serveis Socials. 

- Es consultarà la qüestió de la pèrgola 
nova. 

- Excés de motos: es va parlar de l’incivisme 
associat a aquests serveis i s’ha començat 
a sancionar les empreses, i aquestes han 
pres mesures. 

- S’està mirant amb mobilitat com moure la 
plataforma de la parada 1188. Les 
qüestions de les línies 112 i M19 s’han 
parlat amb TMB.

Concepción Revilla pregunta si la línia 112 podria 
arribar fins a Santes Creus. Difícilment es podrà allargar, per una qüestió 

logística.

Eva Cuenca comenta que els sorolls són molt 
molestos per les veïnes de l’avinguda de Jordà.

En aquesta Avinguda cal fer un arranjament 
complert.
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A continuació, s’obre un torn d’intervencions noves: 

Esther Rabasco pregunta si es poden fer pistes de 
futbol o basquet a la part alta, seguint el model de 
la Casa Groga.

Es té en compte però se li retorna que hi ha poc 
espai a la part de dalt de Sant Genís per fer pistes.

Joan Bermudez comenta que, a l’avinguda de 
Jordà, una vorera és molt estreta i l’altra està plena 
de marquesines. Es pot estudiar una remodelació? 
A més, al carrer Judea s’acumulen massa parades 
de bus. 
D’altra banda, proposa ocultar els escocells a 
l’avinguda Jordà a la vorera que dóna a l’Hospital 
Sant Rafael

De vegades les intervencions a l’espai urbà 
requereixen temps i recursos. S’aniran treballant la 
demanda d’arranjar l’avinguda de Jordà per al 
proper mandat. 
Es té en compte la proposta dels escocells.

Anna Baena es queixa de la manca de 
manteniment i neteja en els carrers Saldes, 
Natzaret, Olvan i a les jardineres de la Casa Groga. 
A més, comenta que, al número 27 d’Elies Pagès 
està a punt de caure la barana.

És veritat que cal molta feina. S’anirà resolent a 
poc a poc. Pel que fa a la barana, es mirarà 
urgentment.

Sacramento Burgos fa diferents preguntes: 
- Els habitatges seran planta baixa+3? 
- Com està qualificat? 
- Quin serà el projecte a Can Safont? 
- L’oficina de Mariona Prat podria ser una 

oficina per a una assistenta social? 
Proposa posar-hi una delegació de Serveis 
Tècnics. 

- Quin és el grau de compromís del Districte 
perquè es rebi a l’Ajuntament la plataforma 
de cobertura de la ronda? 

- En quin estat es troben les inversions en el 
barri? Què quedarà fora del Pla de barris?

- Sí. Són planta baixa més tres. Està 
qualificat tot com a parc forestal. 

- Les joves estan definint el projecte de Can 
Safont amb l’equip tècnic. S’explicarà a 
AVV i al barri quan estigui tancat. 

- Encara no se sap quin ús tindrà l’oficina del 
Pla de Barris. 

- Es demanarà de nou que es faci aquesta 
reunió amb la plataforma 

- Algunes de les actuacions que s’han 
comentat algunes són inversions i altres 
no. Del Pla de Barris falten el carrer Olvan i 
Can Soler, la resta depèn de pressupostos 
municipals.

Miguel Giner (AVVSGA) fa diferents preguntes: 
- Continuaran els programes Baobab i 

Integrasons després del Pla de Barris? 
- S’unificarà l’àrea verda amb el parc de la 

Vall d’Hebron? 
- Quan se sabran més detalls sobre els 

pressupostos? 
- L’AVV insisteix a tenir una reunió amb 

l’alcaldessa per parlar sobre la cobertura 
de la ronda de Dalt? Proposen fer-ho de 
manera virtual.

- Aquests programes estan tenint continuïtat 
- Encara no ha acabat d’implantar-se l’àrea 

verda a la Vall d’Hebron. No està clar que 
totes les associacions de veïns vulguin que 
la unificació sigui integral. 

- L’Ajuntament ha gastat més de 600 milions 
d’euros per la pandèmia i ha hagut de 
reajustar tots els pressupostos. Es 
recorrerà a totes les fonts de finançament, 
però l’administració demana que s’entengui 
el moment i de la situació. Hi ha una crisi 
sanitària i econòmica molt greu.

Enrique Perea havia comentat per escrit qüestions 
de manteniment i neteja, qüestions relatives a les 
obres del carrer Olvan i sobre allargar el recorregut 
de la línia 112.

Ja s’han comentat.
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Sense cap més intervenció, es dóna per finalitzada la sessió.

Intervenció Resposta

Javier Solanas detecta un problema perquè els 
consells de barri són poc diversos. Només 
intervenen Ajuntament i AVV. Fa una llista de 
comentaris: 

- Li preocupa que augmentin els contagis 
perquè els joves esmorzen al carrer, a prop 
del Patronat Ribes.  

- Mercat: És perillós que la gent creui a 
l’ascensor per la zona de C/D del mercat. A 
més, la part de la parafarmàcia és molt 
estreta i no està adaptada. Cal finalitzar la 
zona de les escombraries, l’entrada i 
els parcs.  

- Com va la negociació amb Barna Wagen 
sobre els jardins entre el carrer Tir i el 
carrer Perea? Manca manteniment. 

- Encara hi ha la uralita a la bòbila. La 
retiraran?

- Segons les noves mesures, ara està 
prohibit menjar al carrer. A més, la 
secundàr ia ha passat a ser semi 
presencial. 

- Mercat: Encara queda feina. Tanmateix, 
s’està treballant en la connexió amb 
l’ascensor i amb Lidl pels inconvenients 
que es generen. Pel que fa a la 
parafarmàcia, es té en compte. 

- Els exteriors del mercat falten per arranjar, 
és veritat, però depenen del PIM. 

- Aviat sortirà la licitació dels horts. S’estan 
començant a contractar les obres. 

- Jardins de Tir-Perea: Les negociacions van 
lentes, però s’estan portant a terme. 

- S’ha posat una pintura especialment per 
eliminar el perill al sostre de fibrociment de 
la Bòbila. És una mesura que s’ha pres 
temporalment mentre es retira del tot.

Xavier Civit (AVVSGA): 
- S’ampliarà el personal de Parcs i Jardins?  

On hi ha hagut el reforç? 
- Manquen dos miralls panoràmics al mercat: 

un a la corba i un altre a la sortida. 
- L’AVV està en contacte directe amb 

l’hospital i es va fer una reunió amb els 
veïns afectats. Van canviar la ruta del 
camió de la recollida de brossa. 

- L’AVV va demanar una reunió amb la 
directora del CAP. S’ha ajornat i està 
costant reunir-se amb ella. 

- Les taxes de reciclatge s’han disparat. Per 
què no s’inverteixen aquests diners en el 
barri?

- Per la brigada de Parcs i Jardins, el que 
s’ha fet és un pla de xoc per millorar el 
manteniment dels parcs. 

- Miralls panoràmics: Es trasllada a Guàrdia 
Urbana. 

- S’intentarà organitzar una reunió amb la 
Directora del CAP tan aviat com sigui 
possible. 

- Hi haurà aviat una nova contracta de 
neteja.

Sacramento Burgos demana els plànols complerts 
de Maria Auxiliadora per saber quins son els límits 
amb el Parc de Collserola 
A més, comenta que saben que hi ha un 
compromís del Districte amb la reunió demanada 
per la plataforma de la cobertura de la Ronda. El 
que vol la comissió de seguiment és que l’àrea 
d’Urbanisme del Districte es comprometi.

Víctor Valls (BeC) comenta que enviaran la 
presentació on es veu que els límits del parc no 
queden afectats. 
Rosa Alarcón i Víctor Valls aclareixen que el govern 
sencer està compromès amb la ronda de Dalt.

Miguel pregunta si es pot dir una data per al PIM.

Com ja s’ha dit, no es pot donar una data, perquè 
cada setmana canvia la situació. Es faran totes les 
inversions que es puguin, però estan condicionats 
per la pandèmia.
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