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Barcelona, 30 de Juny de 2010 

 
 

ACTUACIONS D’URBANISME A SANT GENÍS
 
 

Com bé sabeu el barri de Sant Genís dels Agudells ha estat mancat d’inversió pública tant en 
equipaments com en manteniment de tots els seus espais durant força anys - si el comparem amb la 
major part d’altres barris del districte-. Creiem que ja ens ha arribat l’hora, i aprofitant l’impuls que 
ens ha donat la jornada participativa, posar fil a l’agulla i començar a recuperar el temps perdut.  
 
La sensació que patim els habitants de Sant Genís es la sentir-nos oblidats per part de 
l’administració, malgrat això també hi havia fins ara, cert sentiment de resignació. Sortosament això 
està canviant, i una bona part dels nostres veïns ens ha donat la seva confiança per què això canviï, i 
aquesta es la nostra força i la nostra responsabilitat davant dels ciutadans del barri. 
 
Hem aconseguit aglutinar dins la Junta de l’Associació de Veïns força gent amb ganes d’implicació i 
de treballar pel barri sense cap mena d’interès personal. La nostra junta està composta de gent amb 
un ampli ventall d’edats, coneixements i simpaties polítiques, però a tots ens uneix una cosa: 
millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. No volem que a la gent tingui mai més vergonya de dir 
que viu a Sant Genís i ho dissimuli dient que viu a la Vall d’Hebron. 
 
Per altra banda qualsevol projecte d’envergadura exigim que sigui consensuat amb els veïns afectats. 
 
Es per això que confiem en la vostra bona disposició per dur-ho a bon terme. 
 
Per facilitar-vos la feina hem preparat aquest document que desitgem sigui un bon punt de partida. 
 
Obres/Projectes 
 
Prioritaris: 
 

 Urbanització i enjardinament de la cruïlla de l’Av. Jordà amb el Pg. de la Vall d’Hebron 
costat muntanya bandes Llobregat i Besòs. Es la porta principal d’entrada al barri i creiem 
que ha de quedar força digne. 

 
 Arranjament dels patis interiors entre Sidó i Lledoner. El seu estat es lamentable, més digne 

de qualsevol país del tercer mon que no pas de Barcelona. Proposem una actuació integral del 
tipus parc d’illa interior de l’eixample, preveient que un futur immediat s’hi han d’instal·lar 
ascensors a les finques un cop les obres deixin d’estar bloquejades pel redactat del PMU. Per 
evitar incidents amb els veïns proposem que l’espai es tanqui al vespre. S’ha de tenir en 
compte en el projecte que durant els messos d'hivern a l’espai gairebé no hi dona el sol. 

 
 Reurbanització dels carrer Costa Pacheco i part alta de l’Av. Elies i Pagès, amb el 

soterrament de tots els serveis, prèviament s’hauria d’arranjar definitivament el solar destinat  
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a aparcament en aquesta darrera via, per poder oferir opcions d’aparcament als veïns que 
habitualment deixen el vehicle al carrer mentre durin les obres. 

 
 Instal·lació d’un ascensor per connectar Costa Pacheco i Cànoves. 

 
 Jardins i espai comprés als carrers Tiro – Perea. Arranjament integral de l’espai, per 

convertir-lo en lloc de lleure i jocs tant per la canalla com per a la gent gran. Ara només 
convida a passar-hi de llarg. 

 
 Arranjament integral del camp de futbol dels Penitents (graderia, vestidors, etc) i de la Masia 

de Can Soler i els seus entorns, per que sigui un espai que convidi als veïns a apropar-s’hi i 
que sigui també un dels portals d’entrada a Collserola. Adequar-hi l’accés per a persones 
amb discapacitat. 

 
 Convertir el Parc dels Til·lers (també conegut com de Can Piteu, romàntic(?) o de la rodona), 

en un espai dedicat a jocs per la gent gran, ja que es troba més o menys al centre geogràfic 
del barri i ben comunicat pel bus del barri. Seria un espai que també aprofitarien el grup de 
marxa nòrdica del CAP Sant Rafel. Obrir-hi accés des dels carrers Lledoner i Naím. (ja 
comunicat al tècnic de barri). 

 
 Un cop arranjats els carrer Costa Pacheco i la part alta de l’Av. Elies i Pagès reurbanitzar la 

part baixa de la darrera avinguda entre els carrers Costa Pacheco i la Pça. Madrona Prat, 
donant continuïtat a l’obra anterior. 

 
 Obertura d’un pas entre els carrers Lledoner i Sinaí a l’alçada del Jardinet del carrer Lledoner 

davant els nº 12-16 costat Llobregat. 
 

 No volem desaprofitar la ocasió per reclamar el cobriment total de la Ronda de Dalt entre el 
carrer Arenys i l’Hospital de la Vall d’Hebron. Us recordem que la situació actual es un 
greuge comparatiu amb la resta dels barris que travessen les Rondes. Nosaltres si que ja hi 
érem quan van obrir una rassa que ha separat els barris de la Vall d’Hebron. Encara som a 
temps de recuperar per als ciutadans un dels pocs espai gairebé plans que tenim en el nostre 
entorn. 

 
 Així mateix reclamen el compliment del PAD en relació a les actuacions previstes a la Llosa 

damunt de les cotxeres del metro. 
 

 També volem denunciar la greu destrossa mediambiental provocada pels interessos privats en 
la construcció del geriàtric privat d’alt standing a l’entorn de l’emblemàtica Masia de Can 
Piteu. Encara que veient el que l’ajuntament progressista i ecologista ha fet al cim del 
Tibidabo ja no ens estranyem de res. 
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Manteniment 
 
Molt urgent: 
 

 Retirada, pel seu perillós estat actual; dels arbres caiguts o tombats al talús existent en el 
camí que dur dels vestidors actuals al terreny de joc del camp de futbol dels Penitents. 

 
 Col·locació d’una barana abans del proper curs lectiu a la porta de l’escola Montserrat per 

impedir que els nens envaeixin la calçada. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 
Altre manteniment: 
 

 Ampliació dels patis de la Escola Mare de Deu de Montserrat. (ja comunicat al tècnic de 
barri). 

 
 Arrengament de la illeta Judea-Av. Jordà (parada 112 sentit Sant Genís), quan plou es 

converteix en un fangar. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Plantació d’arbrat tipus c/Lledoner al carrer Naím costat Llobregat, demanem també la 
col·locació d’un parell o tres de bancs per poder reposar els veïns de la pujada de l’Av. Jordà. 

 
 Neteja i encerclament amb tancat de fusta dels Parcs infantils de la Pça Palestina i carrer 

Idumea. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Plantar arbres al parc infantil de jocs a la part alta dels jardins Arnalot, por donar ombra a 
l’espai a on juguen els nens, recuperar la font que hi havia. Millorar-hi la iluminació. (ja 
comunicat al tècnic de barri). 

 
 Tractament urgent de la plaga de processionària al Pi catalogat a l’entorn de l’església de 

Sant Genís. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Retirada dels arbres caiguts per les nevades i ventades al vessant de la muntanya dins 
l’entorn del barri. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Neteja de les zones verdes del carrer Idumea costat muntanya en el pas cap a l’Av. Jordà i el 

talús amb el carrer Natzaret. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Aprofitament de l’actual espai verd al costat Llobregat de les escales del carrer Canovelles 
amb Baldomer Girona amb una zona de jocs infantils. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Arranjament del mur, retirada de la soca i bancs trencats per la caiguda d’arbres al tram del 

carrer Idumea darrera del nº 12, costat mar. 
 

 Millora de l’enllumenat a les Places Meguidó, Palestina i Madrona Prat. Solventar la manca 
d’enllumenat al triangle comprés a l’Av. Jordà costat muntanya entre Sidó, Lledoner i 
Getsemaní (ja comunicat al tècnic de barri). 
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 Millora de l’entorn de la font del Roure; Ampliació de la zona de jocs infantils amb jocs per a 

nens de 3 a 5 anys. Cobriment per la seva perillositat de la canalització ceràmica de desguàs 
de la font. Substitució dels bancs de la zona de pícnic. Substitució urgent del sorral, aquell 
tipus de sorra es un irresistible “caca-cat”. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Instal·lació de serveis (WC) als terrenys de joc dels camps de petanca, a l’estil dels del Ptge. 

dels Garrofers. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Millora enllumenat al carrer Viver. 
 

 Arranjament de la rampa al final del carrer Sinaí amb Natzaret costat Besòs, ha provocat més 
d’una relliscada i posterior caiguda, en especial de gent gran. 

 
 Poda regular (en temporada) dels arbres de l’Av. Jordà, Judea i Sinaí. La seva envergadura 

dificulta la il·luminació de les voreres a l’estiu, o bé substituir el tipus de fanal per models 
semblants als existents al Pg. Valldaura, amb il·luminació alhora a la calçada i a la vorera. 

 
 Pavimentació dels triangles de l’escala Costa Pacheco Cànoves i pavimentar el pas des del 

final de les escales fins a Costa Pacheco. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Carrer Saldes, augmentar l’alçada del mur de contenció al vessant de la muntanya, per evitar 
les constants esllavissades que dificulten el pas de vianants i especialment dels vehicles. 
Pavimentació i soterrament de serveis. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Construcció de voreres al carrer Judea en el tram muntanya/Besòs entre l’Av. Jordà i el 

museu Palmero, pacificar l’estacionament dels vehicles en aquest tram. (ja comunicat al 
tècnic de barri). 

 
 Construcció d’un mur de contenció al vessant de la muntanya del carrer Sagàs. 

 
 Millora de l’estat de les voreres als carrers Lledoner, (hi ha trams inclinats des de les riuades 

de l’any 1972 !) i Natzaret des de Sinaí fins l’Av. Jordà. 
 

 Substitució de les travesses de tren de les escales que des dels carrers Natzaret i Av. Jordà 
comuniquen amb els jardins Arnalot. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Pavimentar i arranjar voreres als carrers Perea i Tiro. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Creació d’un pas de vianants a la cruïlla de Cànoves i Natzaret. 

 
 Per facilitar als vianants el pas per la vorera Besòs de l’Av. Jordà demanem es tapin els 

escocells dels arbres amb el material sintètic que s’està col·locant a d’altres zones del 
districte. 

 
 Obligar a la direcció de l’Hospital de la Vall d’Hebron a eliminar o arranjar totalment la 

tanca que l’envolta a la vorera del Pg. de la Vall d’Hebron, el seu estat actual es força 
perillós. (ja comunicat al tècnic de barri). 
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 Obertura d’un pas per a vianants a l’Hospital de la Vall d’Hebron per connectar els barris de 

Sant Genís i Montbau a l’alçada de la E.O.I (+/-). Aconseguim apropar els 2 barris i 
descongestionar el pas de vianant a la part baixa de l’Hospital. 

 
 Pavimentació dels carrers Saldes, Viver i Cànoves. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Arranjament de les escales amb corba al carrer Saldes en el seu costat Besòs. (ja comunicat al 

tècnic de barri). 
 

 Ampliació de la vorera fins els pilons al Carrer Idumea davant l’entrada del nº 12. 
 

 Arranjament de la vorera costat muntanya del final del carrer Idumea sota el carrer Natzaret. 
 

 Recuperació dels camins d’accés a Collserola des de diferents punts del barri; Can Soler. 
Font del Roure, Saldes, etc. Amb senyalització, zones de descans, panells informatius de la 
flora i fauna, etc. 

 
 Recuperació de l’espai per a gaudi dels veïns situat al carrer Lledoner costat Llobregat davant 

dels nº 12 al 16, amb l’instal·lació de mobiliari urbà. Actualment es un “pipican pirata”, amb 
els problemes sanitaris que això comporta. 

 
 Recuperació de la titularitat pública i dret de pas les 24 hores als passatges entre el carrer 

Idumea i l’Av. Jordà, ampliant-hi l’àrea verda. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Arranjament de la part superior dels murs a l’espai situat enfront de l’escola Montserrat. 
 

 Substituir la superfície de contacte de totes les escales del barri fetes amb maons amb 
material més resistent. 

 
 Promoure la rehabilitació de façanes al barri. 

 
 Promoure la reconversió d’alguna de les farmàcies existents en una de 24 hores. Estem 

envoltants de centres assistencials de tot tipus i no tenim farmàcies obertes de nit ni en 
festius. 

 
 Comprovar la titularitat del Ptge. Madrona Prat per poder-hi fer actuacions. 

 
 
Mobilitat 
 

(Ja comunicat tot el tema de transport públic al tècnic de barri) 
 

 112 Ampliar l’horari al matí i a la nit fins al voltant de les 23.00h, millorant la freqüència de 
pas, sobretot els caps de setmana i festius. No retallar el seu recorregut quan entri en 
funcionament el nou tram de la línia 5 del metro. 
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 119 En comptes de creuar la Ronda davant de l'Hospital que ho faci pel pont del carrer 

Arquitectura pujant fins a Natzaret-Av Jordà i reprendre pel lateral de la Ronda. Aconseguim 
la interconnexió de Teixonera, Montbau i Sant Genís. L’accés a l'Hospital General quedaria 
cobert amb la parada davant del palau de pilota i facilitem l’accés al Materno-Infantil, 
Facultat de Medicina, etc. 

 
 19 Perllongar el seu recorregut fins al carrer Poesia de Montbau (illeta del O/F del 10) pel 

carrer Vayreda tornant per Benlliure i Arquitectura cap al carrer Natzaret. Facilitem el trasllat 
dels nens que des de Sant Genís van a les escoles de Montbau, millorant a més la connexió 
entre els barris de Sant Genís i Montbau. 

 
 B16 i B19 (Tugsal) Aprofitant l’espai que deixaria lliure l'O/F del bus 19 al carrer Natzaret, 

traslladar-hi l'O/F d’aquestes 2 línies. Milloraríem substancialment el caos de trànsit que 
s’origina a la cruïlla de Judea amb Av. Jordà i a més la connectivitat interna del barri es 
veuria afavorida. Els dies laborables tenen 1 freqüència alterna de 1/2 hora i els dissabtes de 
1 hora cada una d’elles. Segons la Guàrdia Urbana això permetrà modificar la freqüència del 
semàfor de l’Av. Jordà amb Judea. 

 
 Per poder eliminar les caigudes sofertes pels usuaris tapar l’escocell dels arbres amb material 

sintètic de la parada del 112 al carrer Sinaí. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Repintat de la senyalització horitzontal a tot el barri. 
 

 Reposar el senyal de “Cediu el pas” a la cruïlla del carrer Natzaret amb Sinaí. 
 

 Col·locació d’un mirall doble per als vehicles que sortint pel carrer Lledoner sentit Llobregat 
tomben per Sinaí. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Plataforma o bandes rugoses davant de les escoles Menéndez Pidal i Montserrat. (ja 

comunicat al tècnic de barri). 
 

 Creació de zona 30 a la part alta de Sant Genís. (ja comunicat al tècnic de barri). 
 

 Entrega de distintius de l’àrea verda als residents dels carrers Jericó, Natzaret i Samaria. Així 
com als comerciants del barri malgrat no ser-ne veïns.(ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Unificar com abans les parades dels busos 19, 76 i 112 del carrer Natzaret davant el carrer 

Saldes. 
 

 Connexió amb secció calçada del carrer Natzaret amb Elies i Pagès pel costat Llobregat de la 
Pça. Madrona Prat. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Eliminació de l’àrea blava al barri. 

 
 Facilitar distintius de residents als vehicles d’assistència domiciliaria del CAP de Sant Rafel, 

o bé autoritzar el seu estacionament en les zones de càrrega i descàrrega mitjançant placa  
 



 

avsantgenis@gmail.com                      CIF: G58392374                      http://avsantgenis.wordpress.com 
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GENÍS 
DELS AGUDELLS 

Naím 5 botiga 1 08035 BCN                                                                                    Tel 934 170 367 

 
 

identificativa. A hores d’ara s’està penalitzant i dificultant l’assistència mèdica dels residents 
del barri i la feina dels professionals de la salut. (ja comunicat al tècnic de barri). 

 
 Senyalització viaria dels diferents punts d’interès del barri. 

 
 
 
 
 

Vocalia d’Urbanisme de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells. 


