
 

Pla de Barris de Barcelona 
14è Grup Impulsor Sant Genís dels Agudells 
Dia: 09/07/2019 Hora: 18.00 h Lloc: CC Casa Groga 

Av. Del Jordà, 27 
 
Assistents: 
 

Entitats: 
- AVV Sant Genís dels 
Agudells 

- Col·lectiu Ecologista Agudells 
- Fundació Els Tres Turons 
 
 
Veïns i veïnes a títol 
individual 

 

Personal tècnic: 
- Eduard Vicente, 

Gerent de Districte H-G 
- Gemma Blasco, Tècnica 

de Barri 
- Fina Pidelaserra, Cap de 

Drets Socials del PdB 
- Mariona Prat, 

Cap de projecte del PdB 
- Neus Remolà, Tècnica 

Bimsa 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
- Joan Cela, Conseller de 

Barri  
 

Nombre total de persones assistents:  24  (11 dones i 13 homes) 
 
Ordre del dia: 
 

• Presentació i benvinguda. Mariona Prat. (PdB SGA-LT) 
• Can Soler: primera fase: agenda d’obres. Neus Remolà (Bimsa), Eduard Vicente (gerent 

d’H-G) i Mariona Prat (PdB SGA-LT) 
• Can Soler: segona fase: revisió del projecte. Neus Remolà (Bimsa), Eduard Vicente 

(gerent d’H-G) i Mariona Prat (PdB SGA-LT) 
• Font del Bacallà: connexió a Collserola. Eduard Vicente (gerent d’H-G). 
• Precs i preguntes. 

 
 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Can Soler - primera fase: agenda d’obres. 
- Can Soler - segona fase: revisió del projecte. 
- Font del Bacallà: connexió a Collserola. 
- Obres del carrer Cànoves. 

Acords a la sessió: 
- Les obres de la primera fase de Can Soler començaran sense cap més retard al desembre 

del 2019. Es vigilarà perquè aquesta fase es desenvolupi tal com està projectada.   
- A la segona fase no es vol reemplaçar la zona de skate per més horts. Es buscarà una 

solució tècnica que permeti un ús lúdic / esportiu que encaixi amb els criteris del Consorci 
de Collserola, per tal que es pugui tancar el projecte. 

- Es considera que la connexió amb la Font del Bacallà és important i necessària: se seguirà 
treballant per poder-la fer realitat. 
 



 

 
0. Presentació  i benvinguda. 
 
Mariona Prat presenta la sessió i a l'equip tècnic. Dóna pas a Eduard Vicente, Gerent del 
Districte. 
 
Eduard Vicente enumera l'ordre del dia i explica que la pròxima entrada d'un nou equip de 
govern podrà donar lloc a modificacions en la composició i funcionament del Grup Impulsor. 
 
1. Can Soler - primera fase: agenda d’obres [Ecologia urbana] 
 
Eduard Vicente explica que la Primera Fase de Can Soler està ja aprovada, amb un pressupost 
adjudicat proper als 1.681.000 €.  
 
Ensenya el plànol ( la presentació estarà disponible al següent enllaç: 
https://pladebarris.barcelona/ca/participaci%C3%B3-sant-gen%C3%ADs-dels-agudells-i-la-
teixonera ) amb les diferents zones que formen part de la Primera Fase.  
 
Anuncia que, per motius de caràcter financer, cada districte de la ciutat ha hagut de endarrerir 
l'agenda d'una de les intervencions projectades. A Horta-Guinardó això ha comportat que l'inici 
de les obres de Can Soler passi del juliol al desembre. La Primera Fase hauria d'estar acabada 
cap a finals d'agost del 2020. 
 
Mariona Prat puntualitza que, sota la “Pista Multiús”, hi haurà un col·lector d'aigües (dipòsit 
d’infiltració) de 1800 m3  que recollirà l'aigua de pluja de tota la conca de la Font del Bacallà, 
amb un període de retorn de 100 anys. 
 
Eduard Vicente conclou el punt explicant que, en presentar la Primera Fase, es van rebre 
crítiques per la projecció de tants espais durs, places i superfícies de ciment en un indret  tan 
proper al Parc Natural de Collserola. Així i tot, es va aconseguir un informe favorable del 
Consorci del Parc de Collserola (14.12.18 ) que va tenir en compte que el projecte s'havia 
elaborat a partir d'un procés participatiu. 
 
2. Can Soler - segona fase: revisió del projecte. [Ecologia urbana] 
 
Eduard Vicente ensenya les diferents parts del projecte, mitjançant plànols i renders (la 
presentació estarà disponible al següent enllaç: 
https://pladebarris.barcelona/ca/participaci%C3%B3-sant-gen%C3%ADs-dels-agudells-i-la-
teixonera ) que mostren el resultat final de la primera i la segona fase. 
 
Explica que el Consorci del Parc de Collserola va emetre  informe desfavorable a la Segona 
Fase del projecte, i que s’haurà de re formular i haurà d’incloure els elements i criteris de 
l’Informe. En cas que es trameti tal com està dibuixat actualment: hi veuen massa incidència de  
superfícies de ciment. Ara mateix aquest fet està significant una aturada tècnica. 
 
La proposta que sí s’acceptaria consisteix en: 
Prescindir de la pista de skate (de quasi 1000 m2), substituint-la per més horts urbans.  
Canviar el material dels murs de contenció perquè sigui més semblant a les parets de pedra 
seca de la masia i mimetitzar-los més amb l'entorn.  
 
3. Font del Bacallà: connexió a Collserola. 
 
Eduard Vicente explica que des del districte, fora del Pla de Barris, es va encarregar un 
avantprojecte a un equip d'enginyers per poder crear una via de connexió per a vianants amb la 
Font del Bacallà  (la presentació estarà disponible al següent enllaç: 

https://pladebarris.barcelona/ca/participaci%C3%B3-sant-gen%C3%ADs-dels-agudells-i-la-teixonera
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https://pladebarris.barcelona/ca/participaci%C3%B3-sant-gen%C3%ADs-dels-agudells-i-la-
teixonera ).  
 
L'avantprojecte contempla realitzar una vorera per la Carretera de la Rabassada, amb un  túnel 
de pas per a vianants per sota de la carretera, que permeti accedir a la Font del Bacallà. Per 
raons de seguretat no es podia creuar la carretera en superfície: a causa d'això s'ha pensat en 
fer el túnel, que a més del pas per a vianants tindrà també un pas per la recollida d'aigües. 
 
L'avantprojecte compta amb l'aprovació del Consorci del Parc de Collserola i de la Generalitat  
de Catalunya (que és la propietària de la Carretera de la Rabassada). 
 
El cost d'aquesta obra suposa 1 milió d'euros. Considerant la proposta presentada de 
modificació de la Segona Fase de Can Soler que, en cas de ser aprovada reduiria el seu cost de 
4,5 a 3,5 milions d'euros, es podria realitzar la Segona Fase de Can Soler i la connexió de la 
Font del Bacallà dins d'un mateix paquet. Això suposaria donar importància i prioritat a la 
connexió de la Font del Bacallà. Aquesta proposta es presentarà també al nou equip de govern i 
regidoria. 
 
Eduard Vicente obre el torn de precs i preguntes. 
 
4. Precs i preguntes. 
 
Intervencions de les veïnes i veïns assistents 
 
Sobre Can Soler: 
Es mostren molt crítiques amb l’endarreriment de l'inici de les obres de la Primera Fase de Can 
Soler. Es considera que el projecte ja s'ha modificat en més d'una ocasió i no volen renunciar a 
la pista de skate, considerant molt important que es mantingui un espai d'oci i esport pels joves.  
Hi ha un ampli consens en contra de donar més espai a horts urbans, ja que es percep que els 
existents actualment són suficients.  
Es critica l'absència del Consorci del  Parc de Collserola a la major part de les sessions del 
Grup Impulsor, intervenint ara per dir que no poden fer un informe favorable del projecte 
impulsat en el procés participatiu. Es percep que l'organisme no té en compte les necessitats 
del barri. 
Es demana allargar el recorregut del bus 119 per tal d'arribar fins a Can Soler.  
 
Sobre la connexió amb la Font del Bacallà: 
No es considera just  haver d'acceptar una reducció del pressupost de Can Soler per tal de 
garantir la connexió amb la Font del Bacallà,  
Es recorda que inicialment s'havia plantejat que la construcció d'un túnel era massa costosa. 
Es vol que la connexió passi pel Camí del Fondal, sent una zona de passejada integrada i 
respectuosa amb la flora i la fauna. 
Es demana que la connexió tingui bona il·luminació a tots els seus trams. 
 
Sobre les obres del carrer Cànoves: 
Estan a punt de començar les obres del carrer Cànoves i alguns veïns i veïnes mostren 
preocupació que no es realitzin com estaven projectades. 
 
 
Respostes del Gerent de Districte · 
 
Sobre Can Soler: 
Es disculpa i accepta la crítica sobre l’endarreriment a l'inici de les obres de la Primera Fase. 
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Els diners  hi són, però s’ha hagut de periodificar l'inici del projecte. Començaran, definitivament 
i sense possibilitat de més endarreriments al desembre del 2019. 
 
Respecte a la Segona Fase, indica que tanta raó té el veïnat reclamant que es realitzi el que es 
va projectar, com el Consorci al·legant que cal menys ciment i més verd. És cert que el Consorci 
del Parc de Collserola va deixar d'assistir a les reunions del Grup Impulsor, però el seu informe 
favorable és necessari. 
 
Veient el consens dels veïns i veïnes al respecte però, assenyala que s’estudiaran solucions 
tècniques que mantinguin un espai d'oci / esport on estava projectada la pista de skate i que, 
alhora, encaixin amb els criteris del Consorci del Parc de Collserola. 
 
Les actuacions de la Segona Fase, encara que ja estava previst un cost d'uns 4,5 o 5 milions 
d'euros, representen un cost molt important. Ara comença un nou mandat a l'Ajuntament i està 
per veure si es decidirà arrencar amb la Segona Fase durant aquests pròxims 4 anys. Indica 
que cal que el veïnat sàpiga que, quant més pugi el pressupost, més difícil serà que s'executi. 
 
Sobre la connexió amb la Font del Bacallà: 
Des del Districte s’ha insistit amb el tema del camí del Fondal, però el Consorci de Collserola 
prefereix un camí lateral al cantó de la carretera, per tal d'evitar un impacte massa intensiu a la 
flora i la fauna de la zona del fondal (curs i llit del torrent).  
Cal recordar que ara s’està treballant sobre un avantprojecte i que la presentació mostrada és 
només un esbós: hi haurà il·luminació, hi ha trams que tenen baranes de fusta, etcètera. 
De cara al nou equip de govern, és important tenir un consens clar al respecte de si la connexió 
amb la Font del Bacallà es veu com una qüestió important i prioritària o no. 
 
Sobre les obres del carrer Cànoves: 
Aquest tema no estava a l'ordre del dia, però recorda que es va enviar el projecte als veïns i 
veïnes i les obres comencen aquesta setmana. Hi ha un equip tècnic que es responsable que el 
projecte es compleixi i, com amb totes les obres que fa el districte, es durà a terme un 
seguiment cada 2 mesos al que també pot assistir el veïnat. Es farà el que es va projectar: a 
vegades, s'han de fer correccions, però no hi ha motiu per preocupar-se. Les obres duraran 4 
mesos. 
 
Intervenció de Mariona Prat, sobre l'accés amb bus a Can Soler: 
S'ha parlat de canviar el recorregut del bus 119 per tal que pugui pujar fins a Can Soler, donar la 
volta i tornar a baixar al barri, per tal que la gent no s’hagi de caminar per la Carretera de la 
Rabassada amb la inseguretat que això comporta actualment. 
 
Sense més intervencions, Eduard Vicente dóna per finalitzada la sessió. 
 



 

 
Dades de la sessió: 
 
 
S’han realitzat un total de 13 intervencions a la sessió. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aportacions en funció de la temàtica  
Drets socials Educació Activitat econòmica Ecologia urbana 

 
100% 

54,16% 
45,83% 

Gènere de les persones assistents 
Homes Dones No binari



 

 
 
 

 
 
 
 

69,2 

30,8 

Intervencions segons gènere 
Homes Dones No binari 


