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Barcelona, 30 de juny de 2010 

 
 
Pere de la Fuente i Collell, en nom de la vocalia de Cultura de l’Associació de Veïns de Sant Genis 
dels Agudells de la qual sóc membre, demanem: 
 

• Inici de la planificació del jardí previst als solars de l’antic Patronat Ribas i la seva realització 
com a arborètum amb finalitats culturals i didàctiques i com a parc d’escultures de l’únic 
barri del districte d’Horta-Guinardó i de tot Barcelona amb cap de les prop de tres mil 
escultures públiques catalogades a la ciutat de Barcelona. 

 

 
 

 
• Biblioteca per al barri. El nostre barri té una greu mancança d’equipaments culturals. Una 

biblioteca pública és un equipament necessari per al barri. Algunes possibilitats: 
• El Pla Espacial de Rehabilitació del Sector de Sant Genís dels Agudells dels 

arquitectes J. Carbonell i F. Sagarra el 1987 proposava Can Safont com a equipament 
cultural. 

• Compartir amb l’IES Vall d’Hebron l’antiga capella i actual biblioteca del centre com 
a biblioteca pública del barri. 

• Que la Biblioteca de Penitents, que s’inaugurarà aquest any al passeig de la Vall 
d’Hebron, 69, sigui biblioteca de Penitents-Sant Genís dels Agudells, (d’una manera 
semblant a com l’equipament esportiu del club de futbol és de Sant Genís-Penitents) 
amb canvi de nom i serveis preferents als dos barris (dipòsit local, etc.). 

 
• Suport per a les activitats culturals (conferències, excursions, revista...) de la vocalia de 

cultura, i especialment per a la programada conjuntament amb el Col·lectiu Agudells: 
a. Divendres 17 de setembre del 2010, 19h, al Centre Cívic de la Casa Groga. Xerrada 

sobre: Les fonts del barri, (i els arbres monumentals del barri). 
b. Dissabte 18 de setembre del 2010, 9:30 a 13:45h. Excursió per les fonts del barri. 
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També demanem col·laboració en les accions següents que tenim previst dur a terme: 
 

• Coneixement, difusió, conservació, augment... del patrimoni cultural, històric, artístic, 
arquitectònic, cultural, mediambiental... del barri, del districte, de la ciutat, del país... 

 
• Foment de la cultura, les tradicions i la llengua catalanes. 

 
• Recuperació de la colla de capgrossos del barri. 

 
• Adherir-nos i participar a la campanya de Voluntariat per la Llengua. 

 
• Celebració de diades temàtiques: Sant Jordi, Ciència, Natura, etc. 

 
• Celebració de xerrades, debats, sortides, etc., conjuntament amb altres vocalies de 

l’Associació de Veïns o altres entitats del barri. 
 

• Fomentar l’ús de les noves tecnologies. 
 

• Creació d’un espai web. 
 

• Col·laboració amb els equipaments docents (centres d’educació) del barri i equipaments 
culturals (biblioteques, arxius, museus...) que donin serveis al barri.  
 
 


