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Benvolguda Regidora. 
 
 
 
Us fem a mans un primer document amb les nostres reivindicacions i propostes que considerem 
d’interès prioritari. 
 
Si us sembla bé, ens pot servir com a punt de partida per començar a treballar a partir del proper mes 
de setembre, a la reunió conjunta que tenim prevista, a on també us lliurarem d’altres qüestions que 
considerem que també son d’interès. 
 
Malgrat estar al mes d’agost, us recordem que estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol 
dubte sobre aquest document, i també per si considereu oportú fer un altre tomb per la part del nostre 
barri, pendent de visitar. 
 
Restem a la vostra propera convocatòria. 
 
 
 
Ben cordialment. 
 
Xavier Civit 
699 572 412 
Secretaria i Comunicació 
A. VV. Sant Genís dels Agudells 
 

XAVIER
Pencil
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Proposta de nous equipaments, millores urbanístiques i d’altres actuacions al barri de 
Sant Genís dels Agudells. 
 
 
 
Nous equipaments i millora de les instal·lacions existents. 
 

 Casal d’Avis 
 Casal de Joves 
 Construcció dels equipaments previstos a la Llosa. 
 Vestidors del camp de futbol del Penitents, remodelació de les graderies, del terreny de joc i 

entorns. 
 Ampliació del pati de l’ Escola M. de D. de Montserrat. 

 
Per tal d’acollir i generar un espai de trobada per a les entitats del barri, proposem el lloguer o 
compra dels baixos d’Av. Jordà nº 31, es un espai d’uns 500 m2 que faria les funcions de Casal 
d’Avis i Hotel d’Entitats, la seva ubicació es molt idònia, ja que està ben comunicat amb tot el barri 
a tocar del Centre Cívic. 
 
Espais verds i esportius. 
 
Tal com la ciutat es va obrir definitivament al mar l’any 1992, proposem que aquest mandat sigui 
recordat per obrir la ciutat a la muntanya, facilitant l’accés al Parc de Collserola dels nostres veïns i 
veïnes i de la resta de ciutadans de Barcelona. 
 
Proposem que el nostre barri sigui un nou accés a Collserola pels que la volen gaudir a peu o amb 
bicicleta. Només caldria recuperar els antics camins que des de Sant Genís s’hi endinsen, amb 
tasques de desbrossament i de senyalització adient. Volem recordar que a partir de setembre ja serà 
operatiu al nostre barri l’únic Esplai de Natura de tota Barcelona, i no volem deixar passar l’ocasió 
d’inculcar als més petits el respecte per la natura i el nostre entorn. 
 
Diverses rutes poden esser accessibles des de diferents punts del barri; Església, Font del Roure, Can 
Soler, etc. .  
 
Tanmateix proposem respectar les zones de transició a la muntanya, especialment el costat muntanya 
del carrer Natzaret a tocar de l’Arrabassada, amb la desafectació dels habitatges existents i donant un 
ús legal als horts a tocar del camí de Can Piteu, aprofitant l’aigua que des de Can Soler actualment es 
malbarata, per recuperar les antigues basses existents. 
 
Com bé sabeu, el nostre barri ha patit l’oblit de les diferents administracions durant molt de temps, 
per això us proposem un seguit d’actuacions que milloraran els espais actualment degradats i poden 
implicar nous usos. 
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 Arborètum a l’IES Vall d’Hebron. 
 Patis interiors de Sidó – Lledoner. Eliminació dels espais insalubres, enjardinament i 

mobiliari urbà, creant un possible circuit esportiu de referència per a la gent gran. 
 Encerclar amb tanca el parc infantil del carrer Idumea, millorant-ne l’enjardinament i les 

voreres, actualment es un pipi-can il·legal, amb els perills per a la salut que això comporta. 
Sempre que plou la terra envaeix les voreres. 

 Recuperar l’entorn de la Font del Roure i la seva zona de picnic, arranjament del espai de 
jocs, i tapar, per la seva perillositat per a la mainada, el canal de desaiguat existent. 

 Rehabilitació i manteniment de la zona comú entre Tir i Perea. 
 Reconvertir l’espai verd de Canovelles amb Elies i Pagès en un espai de jocs infantils. 
 Restauració de l’antic molí a tocar de la nova passarel·la entre Lledoner i Naim, dignificant 

l’entorn i pavimentant el seu enllaç fins a l’accés al Centre Cívic i al carrer Naim, millorar el 
gual d’accés des del carrer Lledoner.  

 Fins que no s’aprovi l’obertura del carrer Samaria fins al carrer Judea, reconvertir aquest 
espai en una pista poliesportiva, basquet, futbol, etc. 

 Demanem que l’Skateparc previst al districte s’instal·li al nostre barri, així com mantenir i 
arranjar el circuit de bicicletes al solar de Natzaret amb Samaria. 

 Instal·lació d’una font al nou jardí de Perea amb Pg. Vall d’Hebron. 
 Posar lavabos i aixeta d’aigua als camps de petanca. 
 Instal·lar taules ping-pong al Parc de Canovelles-Elies Pagès i als jardinets de Lledoner. 

 
 
Urbanització via pública. 
 

 Voreres, pavimentació, soterrament de serveis i murs de contenció als carrers Saldes, Viver i 
Sagàs. 

 Voreres, pavimentació, soterrament de serveis resta de l’Av. Elies Pagès, carrers Costa 
Pacheco i entorns. 

 Voreres carrer Natzaret (des del Pg de la Vall d’Hebron fins Sinaí i a l’entorn de l’església de 
Sant Genís). 

 Voreres costat Besós-muntanya del carrer Judea, des de l’Av.Jordà fins a Museu Palmero. 
 Millora general de l’estat de les voreres i escocells del carrer Lledoner. 
 Pavimentació i voreres dels carrers Perea i Tir. 
 Pavimentació, escocells i voreres de l’Av. Jordà i del carrer Sinaí. 
 Nou aparcament públic a la zona alta Sant Genís. 
 Demanem una escultura al nostre barri, som l’únic barri de la ciutat sense cap mena 

d’escultura a la via pública. 
 
Millores en l’accessibilitat i connectivitat al barri 
 

 Cobriment de la Ronda de Dalt (entre l’Avgda. Jordà i l’Arrabassada). 
 Obri una connexió amb Montbau per a vianants, travessant l’Hospital de la Vall d’Hebron 

des de l’Av. Jordà. 
 Millora dels accessos a Can Soler i al Camp de Futbol dels Penitents des de la Ctra. de 

l’Arrabassada i el carrer Cànoves. Convertir en camí per a vianants el camí que envolta Can 
Piteu. 
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 Aprofitant les ajudes que la U.E. ofereix per la millora de l’accessibilitat als espais verds, 
demanem un ascensor que connecti els carrers Cànoves i Costa Pacheco. 

 Escales o ascensors que connectin els carrers Viver i Costa Pacheco (38b-8b). 
 Alliberar els passatges entre el carrer Idumea i l’Av.Jordà, eliminant-ne el pas privat. 
 Millorar la connexió entre el carrer Idumea i Natzaret mitjançant un ascensor per facilitar 

l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. 
 Obertura del barri: Connexions viàries entre els carres Natzaret i Judea, perllongant el carrer 

Samaria. Facilitar l’accés per a vianants al barri de la Taxonera pels terrenys de l’I.E.S. Vall 
d’Hebron, travessant el futur arborètum. 

 Senyalització viària dels punts d’interès del barri. 
 Afavorir la construcció d’ascensors als edificis que els necessiten dels carrers Sinaí , 

Natzaret, Lledoner i Naim, inclosos en el PEMU. 
 
Altres propostes 
 

 Guàrdia de proximitat uniformada. Malgrat saber que s’actua de paisà, l’uniforme transmet 
sensació de seguretat a la ciutadania. 

 Millora de les connexions d’internet i adsl. 
 Potenciar el comerç del barri. 
 Senyals cíviques. 
 Estudi de les possibilitats de la creació de camins escolars. 
 Pintar o eliminar tanca de l’Hospital Vall d’Hebron al Pg. de la Vall d’Hebron, per la seva 

perillositat i l’aspecte degradat que ofereix l’accés principal d’un dels millors Hospitals 
d’Europa. 

 Col·locació de plataformes prefabricades i marquesines amb indicadors de temps d’espera a 
les parades de bus. 

 Promoure la rehabilitació de façanes. 
 Seguiment de la finalització de les obres del Metro: noves urbanitzacions, semàfors, 

circulació viària, jardinets, etc... 
 Seguiment i informació sobre les obres del geriàtric de Can Piteu. Urbanització dels voltants, 

impacte paisatgístic, recuperació de l’arbrat en altres zones del barri i/o de la muntanya. 
 Seguiment de la utilització de Maria Auxiliadora. 
 Seguiment d’actuacions a Can Soler i millora de l’entorn. 

 
 
 
Sant Genís dels Agudells, 30 de juliol de 2011. 
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PROPOSTES DE MILLORA DE LA MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC 

 
 
El nostre barri pateix, entre d’altres, dues mancances importants referents al transport públic: 
 
- Horari i freqüència del bus 112. 
- Connectivitat amb transport públic amb el veí barri de Montbau. 
 
1- La part alta de Sant Genís, amb una orografia amb fortes pendents, resta desatesa de transport 
públic a partir de les 21:10 hores, (horari de sortida de Pça. Eivissa del darrer bus 112), demanem, 
un cop més, el perllongament de l’horari fins com a mínim les 23:00 hores, ja que no existeix cap 
altra possibilitat d’accedir-hi amb transport públic. Cosa, que per altra banda, obliga als 
residents a utilitzar el vehicle privat. 
 
Aquesta situació ja comença a recordar les viscudes anys enrere, quan per que TMB fes cas de les 
demandes veïnals, els habitants de Sant Genís van haver de “segrestar” els autobusos de les línies 19 
i 17 per poder gaudir d’un transport públic en condicions. 
 
2- Un bon nombre d’escolars del nostre barri assisteixen als centres educatius de Montbau; Escoles 
Baloo i els Pins, i als IES Monturiol i Mundet i al campus universitari Mundet. La manca de 
connectivitat per la part alta, implica el desplaçament a peu, patint els nostres nois i noies les 
inclemències meteorològiques durant tot l’any. 
 
Proposem, pel seu probable baix cost, el perllongament de la línia 19 de bus, (la de una millor 
freqüència), fins al carrer Poesia, (mateix final de la línia 10). El possible perllongament del 
recorregut seria per Arquitectura-Vayreda-Poesia, i la tornada per Poesia-Benlliure-Arquitectura-
Natzaret. 
 
Aquesta solució milloraria molt la connexió i convivència entre 2 barris veïns, històricament separats 
per l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
 
3- Demanem també la unificació de les parades, tal com estaven abans, del bus 112 i dels 19 / 76 a la 
cruïlla de Natzaret amb Saldes, aquesta parada serveix de transbordament pels usuaris de les 19 i 
76 que continuen recorregut cap a la part alta del barri. 
 
4- Amb la finalitat de alleugerir el caos circulatori que a vegades representa el final de les línies de 
TUSGSAL B16 i B19 a la cruïlla de Judea amb l’Av. Jordà, proposem traslladar aquest final al 
carrer Natzaret, al lloc a on té actualment el final del seu recorregut la línia 19, aprofitant l’espai que 
deixaria lliure el seu perllongament fins a Montbau. A més els conductors podrien utilitzar els 
serveis (WC) de TMB a la cruïlla amb Saldes, en l’actualitat utilitzen els serveis dels bars del voltant 
del final de línia. A banda es milloraria substancialment l’accés a la part alta de l’Hospital. 
 
 
 



 

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 
Primer premi Barcelona Associacions 2011 

 
 
5- També demanem la modificació de recorregut de la línia de BusNit N4, actualment el seu 
recorregut transcorre pels laterals de la Ronda de Dalt, proposem la modificació per oferir un millor 
servei als barris de Sant Genís i Montbau. La proposta de recorregut es: 
 
SENTIT PÇA. CATALUNYA: Pg. Vall d’Hebron-Arquitectura-Natzaret-Av. Jordà-Pg. Vall 
d’Hebron. 
 
SENTIT CANYELLES: Pg. Vall d’Hebron-Av. Jordà-Natzaret-Arquitectura-Vayreda-Poesia-Pg. 
Vall d’Hebron (costat muntanya)-pont davant HVH-Pg. Vall d’Hebron (costat mar). 
 
 
6- Proporcionar distintius d’àrea verda als residents dels carrers Jericó, Samaria i part inicial del 
carrer Natzaret, actualment aquest veïns del barri son discriminats quan han d’accedir a la resta del 
barri i estan obligats a pagar com si no fossin residents del barri. 
 
7- També els vehicles d’assistència domiciliaria del CAP Sant Rafael, es troben en el mateix cas tant 
a Sant Genís com a Montbau. Es va fer un pacte de paraula amb els antics responsables del districte 
perquè poguessin estacionar els vehicles, durant les visites, en les àrees de càrrega i descàrrega, 
aquest pacte no ha estat respectat en la majoria dels casos i els vehicles dels metges i/o infermeres 
han estat multats indiscriminadament. Proposem alguna mena de distintiu pels vehicles particulars 
d’aquest professionals per quan estiguin desenvolupant la seva tasca al nostre barri. Actualment el 
CAP només disposa d’un vehicle amb les calques del servei, i s’han d’utilitzar els vehicles 
particulars tot sovint. 
 
8- Eliminació de l’àrea blava de l’Av. Jordà, costat mar, des de Getsemaní fins a l’immoble de Av. 
Jordà 12 i tornar a ser àrea verda. Es un espai infrautilitzat (el 90% de les places sempre estan 
buides), i es perden llocs d’estacionament pels veïns residents. 
 
9- S’ha demanat reiterades vegades la instal·lació de 2 miralls a la cruïlla de Lledoner amb Sinaí, per 
millorar la visibilitat als vehicles que circulen pel carrer Lledoner, a banda de ser una cruïlla amb 
poca visibilitat s’hi afegeix el fet que s’ha de travessar un pas zebra i baixar de la calçada elevada. 
 
10- Al ser un barri amb pocs semàfors demanem la continuació d’una sèrie de mesures per millorar 
la seguretat dels vianants en general i dels escolars en particular, que han demostrat ser efectives: 
 

 Calçada amb plataforma elevada davant la porta de l’escola Menéndez Pidal al carrer Sinai. 
 Bandes rugoses o qualsevol altre mesura dissuasòria per reduir la velocitat dels vehicles que 

circulen per l’Av. Jordà i el carrer Sinai-Judea 
 
 
 
Sant Genís dels Agudells, 30 de juliol de 2011. 
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VOCALIA DE BENESTAR I FAMILIA 
 
 

Formen aquesta vocalia les Sres. Rosario Apellániz i Clara Garcia. 
 
Com a demanda prioritària demanem un assistent social fix al barri i amb el despatx al mateix barri. 
 
Actualment els usuaris d’aquest servei es veuen obligats a desplaçar-se fins al Centre Cívic de la 
Taxonera, amb transbordaments obligats en la utilització del transport públic, per a la gent amb 
dificultats de mobilitat o que viuen a la part alta del barri, a banda de les llistes d’espera per a poder 
ser atesos. 
 
Un dels col·lectius més necessitats d’aquest servei és el de la gent gran. Segons la informació 
facilitada per l’administració, aquest era un dels indicadors pels que es va demanar participar a la 
“Llei de Barris”, el percentatge de la nostra població major de 65 anys és superior a la mitjana de la 
ciutat de Barcelona i del nostre districte, pel que és un inconvenient, per no dir impediment, el haver 
de desplaçar-se obligatòriament aquests ciutadans i ciutadanes al barri de la Taxonera per poder 
realitzar qualsevol tràmit amb els serveis socials. 
 
Aquesta demanda reflexa un sentiment generalitzat d’aquesta població, i que intentem vehicular 
mitjançant l’Associació de Veïns i en concret des d’aquesta vocalia. 
 
Com que no disposem d’un espai adient, pensem que el més convenient fora que aquest treballador/a 
social, podes realitzar la seva feina en un espai del Centre Cívic Casa Groga. Ens remetem al punt 
2.8 del PAD de SERVEIS SOCIALS, que en el subapartat 2.8.2 diu: 
 
“Impulsar l’estudi de possibles nous espais per als centres de serveis socials a la resta de zones del 
districte”. 
 
Demanem també un escurçament en els terminis de recepció dels aparells de tele-assistència, alguns 
s’han lliurat després d’una espera de 6 mesos. 
 
Un altre punt a tenir en compte és la necessitat de l’assistència domiciliaria a persones que l’han 
demanat, i que o bé estan a l’espera d’una resposta o els hi ha estat denegada, malgrat acomplir amb 
els requisits que la llei estableix. 
 
Considerem que aquest tres punts son els d’una urgència més gran, ja que van destinats a una 
població, que per les seves característiques, no pot esperar-se gaire temps. 
 
 
Sant Genís dels Agudells, 30 de juliol de 2011 
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VOCALIA DE GENT GRAN 
 
La vocalia de gent gran està composta per 3 persones del barri; Lucia Cuadra, Consuelo González i 
Carme Sanmartín. 
 
En nom d’aquest col·lectiu del nostre barri, demanem amb caràcter d’urgència un Casal d’Avis. 
 
Volem recordar que segons les dades facilitades des del propi ajuntament, el nostre barri hi viu un 
percentatge del 26 % de gent més gran de 65 anys, enfront del 21’9 % del districte i d’un 20’3 % 
del total de la ciutat. 
 
Suposant que la construcció de aquest equipament no sigui immediata, proposem el lloguer d’algun 
espai al barri, amb caràcter provisional, per poder oferir aquest servei a la nostra gent gran, mancada 
d’altres alternatives. 
 
Per poder dur-ho a terme i formalitzar la demanda, sol·licitem les reunions necessàries dins d’un 
termini prudencial. 
 
Reivindiquem com a ciutadans de Barcelona, poder participar del projecte “Ciutat Amiga de la Gent 
Gran”. Formant part de “l’envelliment actiu”, i participant així en la transformació col·lectiva de la 
ciutat, ja que molts dels punts en que es treballa son obviats al nostre territori. 
 
Les propostes de millora més urgents que necessitem giren al voltant dels següents eixos 
transversals: 
 

••  Mobilitat i transport públic condicionat a les necessitats del barri. Considerem que els criteris 
d’avaluació no poden ser merament econòmics, si no que ho han de ser també sota el prisma 
social, si volem aconseguir una “ciutat per la gent”. 

••  Accessibilitat a les vivendes, aplicació del PEMU. 
••  Espai públic adequat a la gent gran, manteniment de voreres, calçades, escales, etc. 
••  Serveis de salut i serveis socials (assistent social fix al barri) 
••  Participació social i cívica. 
••  Col·laboració i ajuda mútua. 
••  Respecte i inclusió. 
••  Comunicació i informació. 

 
Per acabar citarem una frase de les Sres Mercé Pérez Salanova i Laura Coll i Planas de l’Institut de 
l’Envelliment de la U.A.B. 
 
“Una ciutat amiga de la gent gran és una ciutat que facilita que les persones grans, en la seva 
diversitat, visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin plenament en la societat” 
 
 
Sant Genís dels Agudells, 30 juliol de 2011 
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