
 

 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Consell de Barri de Sant Genís dels Agudells 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: 10 /03/2020 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  60 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 60 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

30 30  

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

Després de la recapitulació dels punts tractats en el anterior consell, es proposa la creació de 3 

grups per tal de debatre les diferents  propostes recollides al PAD, però hi ha un grup d’unes 

20 persones que proposen de fer la dinàmica tots junts. Argumenten que així tothom escolta el 

que diuen els altres. Insinuen que quan es fan els grups petits el/la dinamitzador/a és la que 

comunica les idees i no és el mateix. 

 

Es decideix deixar un temps als assistents per llegir les propostes i després s’obre el torn de 

paraula als assistents. 

En els torn de paraula: 

- Crítica de que no s’han portat a terme les actuacions demanades a un procés de 

participació portats a terme en el 2016 al districte: encara tenen les mateixes 

demandes 

- Hi ha una crítica recurrent de que les propostes s’haurien de poder ordenar per nivell 

de prioritats. 

- Hagués agradat poder puntuar les propostes.  
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

PUNT 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. 

Els participants consideren prioritari obrir el casal del 
la gent gran durant el mes d’agost. 

PUNT 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.  

És una demanda unànime de que s’habiliti un espai 
pels joves i pel col·lectiu Feministas Periferikas. 
Proposen que als passos de Idumea es podria 
habilitar un dels locals. En tot cas, es demana que al 
PAM s’inclogui com a “Construcció d’un equipament 
juvenil….” i no com a “Estudi d’equipament 
juvenil…”. 
 

PUNT 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 

En el marc de la fase 1-Espais lúdics als entorns de 
Can Soler, es planteja la construcció d’un  espai tipus 
“merendero” o pic-nic. 

NOVA Transformació i regeneració 
urbana 

Millora de l'accés al comerç amb un ascensor al 
carrer Samària pels veïns que volen accedir als 
comerços del barri de Jericó i per poder accedir al 
camp de futbol 

NOVA Transformació i regeneració 
urbana 

Accés peatonal a Sant Rafael 

NOVA Recuperació de l’espai de CAL SA 
FONT. 

Rehabilitar i fer accessible CAL SA FONT pel barri. 
Constitueix un edifici històric per la ciutat de 
Barcelona que està en desús i fent-se malbé. 
Convertir-lo en un equipament pel barri i la 
ciutadania. 

NOVA Inversió en matèria de cultura al 
projecte d'Horts urbans de CAN SOLER 

Convertir Can Soler en centre de referencia de la 
agroecologia i espai museístic : però com està 
prevista la interacció entre ambdues? Quines accions 
estan previstes per combinar ambdues activitats? 

NOVA Rehabilitació i neteja urgent de 
Institució Escolar Menéndez Pidal 

L’Escola Menéndez Pidal porta tancat molt de temps 
i es un espai on la brutícia s’acumula: s’hauria de 
rehabilitar i sobretot netejar. 

NOVA Protecció d’espai històric: restes 
del Monestir de St. Jeroni 

A la benzinera de la carretera de l’Arrabassada s’hi 
han trobat restes arqueològiques. S’hauria de fer 
excavacions i protegir aquell espai històric. 

NOVA Transformació de terreny Al carrer Nazaret amb Maria Auxiliadora hi ha un 
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abandonat terreny que s’hauria de netejar i rehabilitar: proposta 
de fer horts urbans. 

NOVA Donar visibilitat al barri.  Posar el nom del barri en els cartells de les sortides 
de la parada de metro de la Vall d’Hebron. No suposa 
cap cost i donarà visibilitat i presència al barri. 

NOVA Canvi de nomenclatura. Hi ha una demanda general de canviar el nom dels 
jardins de Lledoner amb Sidó al nom de una poetessa 
palestina Fadwa Tuqan 1917-2003 compleix els 
requisits de nomenclatura del entorn.  

NOVA Mobilitat sostenible. Posar un punt de càrrega elèctrica pels cotxes al 
barri. 

NOVA Atenció a les persones grans. 
 

Font del Roble: posar màquines de fer exercici per la 
gent gran 

NOVA Atenció a les persones grans. Col·locació d’un desfibril·lador al casal de Gent Gran. 

NOVA Facilitació del accés al hospital 
en horari de dia (almenys) 
 

Obrir un accés per la part alta del Hospital San Rafael 
per arribar al CAP i al hospital. La població disposa 
d’un equipament com el hospital a la vora, però el 
accés no és fàcil.  

NOVA Transformació i regeneració 
urbana. 
 

Al carrer Cànoves y carrer plataforma es de via única 
i els cotxes aparquen a la vorera de tal manera els 
vianants han de caminar pel mig del carrer 

NOVA Atenció a les persones grans. 
 

Sol·liciten l’habilitació de una oficina per l’assistenta 
social, ja que al barri hi ha una majoria de gent gran 
que no té facilitats per anar a veure-la en un altre 
barri 

NOVA Atenció a les persones grans. 
 

Projecte de àpats en companyia ja que hi ha molta 
gent gran que està molt sola 

NOVA Transformació i regeneració 
urbana. 
 

Carrer Nínive està en molt mal estat i cap persona 
amb mobilitat reduïda pot fer-la servir i a més a més 
el carrer no arriba fins el final. També caldria posar-hi 
escales mecàniques 

NOVA Transformació i regeneració 
urbana a Idumea  

Intervencions de millores urbanístiques al carrer 
Idumea i els locals que hi han. Tenen fuites d’aigua i 
això suposa un perill. Caldria asfaltar el carrer i 
rehabilitar els locals, també habilitar els passos de 
Idumea per afavorir la lliure circulació de vianants.  
Obrir el pas amb Jordà: mesura urgent. 

NOVA Transformació i regeneració 
urbana. Elaborar un Pla integral de 
millora de voreres i treure pals de llums 
i telèfons.   

S’identifiquen els següents carrers del barri de Sant 
Genís per a incorporar al “Pla antipals” i de millora 
de voreres: carrer Lledoner, sobretot al carrer Olvan. 

NOVA Millora la neteja dels contenidors 
al barri. 

Augmentar la neteja dels contenidors, que estan 
molt bruts per darrera i a dins. 

NOVA Aumentar el número de 
contenidors 

Més contenidors al carrer Costa Pacheco 

NOVA Transformació i regeneració 
urbana. 

Falta un semàfor al pas elevat o soterrat a la 
carretera de l'Arrabassada a l’alçada de la font del 
Bacallà per poder creuar amb seguretat al parc 
Collserola. 

NOVA Parcs i jardins. Neteja i més manteniment al jardí que està darrera 
del carrer Lledoner. 
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NOVA Parcs i jardins Cessió d’espai dels patis de “Tiro” de Barnawagen a 
l’Ajuntament 

NOVA Parcs i jardins. La zona infantil de Idumea no està ben arreglada: la 
sorra no compleix la normativa i els gossos hi 
campen lliurement embrutant la zona. 

NOVA Parcs i jardins. Es demana que el personal de jardineria també porti 
escombraries per tal de netejar els parcs i jardins. O 
augmentar  

NOVA Millora aparcament al barri Els veïns sol·liciten més pàrquing gratuït a la part alta 
del barri: a l'avinguda de Elías Pagès cap a dalt I al 
carrer Canovelles i accessos 

NOVA Problemàtica de convivència 
ciutadana. 

Tornen a haver-hi okupes al carrer Costa Pacheco, 6-
8. 

NOVA Fomentar el comerç al barri Instal·lació de panells informàtics dels comerços i 
serveis del barri 

NOVA Mesures d’accessibilitat 
urbanística  

Es demana la instal·lació d’una rampa entre la plaça 
Palestina i el carrer Getsemaní 

 

Total de propostes realitzades 32 

 

 

 

8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA 

TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

Total de projectes realitzats  

 

 

                                                           
1
 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 

publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 

   


