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Barcelona 30 de Juny 2010 
 
 

VOCALIA DE MEDI AMBIENT
 
 

Aquesta vocalia de l’Associació de Veïns de Sant Genís està formada per la Eva Cuenca i la Neus 
Tamayo, a més treballa en estreta col·laboració amb el Col·lectiu Agudells. 
 
Volem preservar i recuperar el nostre entorn privilegiat, recuperant els antics camins que travessant 
el nostre barri ens endinsen dins l’espai natural de Collserola, per que els veïns i les escoles de Sant 
Genís se’l tornin a fer seu. 
 
Des d’aquesta vocalia romandrem amatents a les condicions de neteja dels nostres espais verds i de 
jocs infantils, intentarem millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol 
tipus de contaminació. 
 
Volem fomentar el reciclatge, col·laborant amb l’administració amb tot allò que ens ajudi a assolir 
els nostres propòsits. 
 
Proposem un pla d’actuació pel retrobament del barri de St. Genís dels Agudells amb el Parc de 
Collserola. 
 
Des de que es varen perdre les activitats agro-forestals i els habitatges començaren a omplir els 
contraforts de la muntanya i les rieres, torrenteres i prats, que la barriada viu d’esquena a Collserola.  
 
En els darrers anys, tot i el bombardeig consumista la consciencia ecològica a anat creixen. Som 
molts els veïns que ens sentim garants de la seva preservació i dels valors naturals que entranya. El 
mateix mot Collserola, de fa ja mes de mil anys forma part del territori que compren el barri de Sant 
Genís dels Agudells. 
 
Una gran part de Collserola es a punt de ser declarada Parc Natural. Tot i això una ampla franja 
agrícola conservada al barri, que per sota de la carretera de la Arrabassada del carrer Samaria fins 
endinsar-se en el fons de la vall del Bacallà més enllà de la masia Granja Soler, i per sobre del Carrer 
Natzaret restarà, de no acceptar-ne les nostres al·legacions, en una posició preocupant, doncs perilla 
la seva conservació. La destrossa dels jardins de Can Piteu es una devastació del tot escandalosa que 
al barri ens resistim a tornar a viure ara, en el que fins fa poc era part inqüestionable de Collserola.  
 
Per a bé de la població de Barcelona i dels barris del Districte d’Horta-Guinardó proposem: 
 
La intervenció tant del Districte com del Consorci del Parc de Collserola per tal de senyalitzar les 
entrades naturals de Collserola des del barri, així com la col·locació de panells divulgatius de la 
fauna i flora i la col·locació de banc i papereres. 
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En quant a la zona agrícola esmentada mes amunt proposem el seu blindatge front a possibles futures 
especulacions. Recuperant les activitats agrícoles tot creant una zona agro-forestal d’us socio-
ecològic del tot beneficiós tant pel veïnat com per a la preservació natural de Collserola. Per 
nosaltres aquesta franja continuarà sent part de Collserola. Caldrà reservar alguns espais com a 
petites zones d’estada, com jardinets entre els horts. 
 
Proposem fer un bon us de l’aigua sobrant de la mina de Can Soler que hores d’ara s’escola a la 
claveguera, per tal de, recuperant les bases existents, poder regar els nous horts urbans proposats a la 
zona de Can Piteu. 
 
Recuperació de la Font de la Tenebrosa, fent un pas sota l’arrabassada i enllaçant amb el camí romà 
que travessa el Coll Cerola, des del carrer Cànoves, a l’entorn de la Font del Roure. 
 


