
 

ACTUACIONS PREVISTES A SANT GENÍS DELS AGUDELLS 
1 Implementació Projecte Radars. Projecte promogut per l' Institut Municipal de Serveis 

Socials de Barcelona (IMSS) que articula una xarxa de prevenció i acció comunitària per tal 
de reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans. El projecte ajuda a 
detectar, valorar i fer el seguiment de la situació de les persones grans dels barris a través 
de radars veïnals i comercials, que ofereixen suport i comuniquen les situacions de risc als 
serveis professionals. Implementarem el projecte al barri de Sant Genís dels Agudells. 

2 Casals d'estiu per a gent gran. Organitzar casals d'estiu de gent gran (Agost), a l'època en 
què la família i entorn social marxen de vacances i la soledat i aïllament augmenta entre 
les persones grans. 

3 Estudi d'equipament juvenil a la zona nord. Estudi de possibilitats d'equipament per tal 
que els i les joves de la zona nord tinguin un espai propi, mitjançant la comunicació amb 
altres entitats del territori i la revisió d'espais nous. 

4 Programa escolar i ciutadà de "Tenim cura dels nostres veïns arbres" en col·laboració amb 
Parcs i Jardins. Programa per fomentar la conscienciació ciutadana sobre el paper i la cura 
dels arbres a la ciutat 

5 Estudi de mobilitat al barri de St. Genís del Agudells. Estudi i caracterització de la mobilitat 
en l'àmbit definit, amb l'objectiu d'analitzar la situació actual i treballar noves propostes 
d'actuació per donar resposta a problemàtiques detectades. 

6 Implantació de noves zones d' àrea verda al districte. Estudiar la implantació de noves 
zones d' àrea verda a Sant Genís dels Agudells. 

7 Reforç de la neteja i el manteniment de l’espai públic als barris de muntanya. Aprofitant la 
nova contracta del servei de neteja de la ciutat, s'inclourà un reforç específic per a la 
neteja i manteniment als barris de muntanya, tenint en compte les seves especificitats. 

8 Acabar el desplegament i executar les actuacions contemplades al Pla de barri de Sant 
Genís dels Agudells: Carrer Olvan, entorns de Can Soler - Fase 1-Espais lúdics, entorns de 
Can Soler; Fase 2-Espais Verds i connexió amb Font del Bacallà 

9 Cobertura de la Ronda de Dalt. Avançar en la cobertura i urbanització de la Ronda de Dalt 
al seu pas pels barris de la zona nord del districte. Executar, segons el projecte previst , la  
continuació del tram cobert recentment, fins arribar al c/Jericó. Treballar el consens amb 
els veïns i veïnes per a properes actuacions. 

10 Pla d'ascensors i escales mecàniques del districte: Millora del parc d'escales mecàniques i 
ascensors existents i construcció de nous. El Pla inclourà la renovació del parc actual 
d'escales mecàniques i ascensors antics, i les necessitats de construcció de noves escales 
mecàniques o ascensors al Districte. Alguns llocs detectats: Escales mecàniques entre av. 
Elies Pagès i C. Olvan; Mecàniques entre Elies Pagès i Canovelles. 

11 Millores urbanístiques a Sant Genís dels Agudells. Reforç de murs de contenció a St Genís 
dels Agudells 

CONSELL DE BARRI DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS  
DEBAT SOBRE EL PAD 

A continuació trobaràs totes les actuacions que actualment ja estan recollides al 
PAD pel barri de Sant Genís dels Agudells. 



12 Pla integral de millora de voreres i de treure pals de llum i telèfons. Confeccionar el pla 
integral de millora de voreres tenint en compte les especificitats de cada barri i prioritzant 
actuacions i posada en marxa d'un Pla antipals, per fer accessibles les voreres del districte, 
especialment als barris de muntanya amb voreres molt estretes. Pla que s'anirà executant 
amb un augment de les partides de manteniment; millora ordinària de la via pública, i 
projectes de remodelació integral com a inversió en diferents anys. 

13 Definir pla d'usos de diferents zones del districte. Definir els usos del "solar del mort" a c/ 
Canovelles - Elies Pagès; definir els usos de la masia Can Safont (C/ Natzaret, 7). 

14 Realització de marxes exploratòries al barri de Sant Genís dels Agudells per promoure i 
facilitar uns carrers segurs, lliures de violència i accessibles amb perspectiva de gènere. 

15 Pla de manteniment i millora de les pistes de petanques del districte. Realització d'un pla 
de manteniment i millora de totes les pistes de petanca del districte. 

16 Nous equipaments a la Llosa de la Vall d'Hebron. Seguiment de la construcció del nou 
equipament sanitari i definició d'usos de la resta d'espais de la Llosa de la Vall d'Hebron 
amb participació de la ciutadania. 

 

Trobes a faltar alguna actuació? TENS ALGUNA PROPOSTA? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


