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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest document recull el treball realitzat en el marc del Grup Impulsor del Pla de Barris de 
Sant Genís i la Teixonera.  
 
El grup impulsor és un grup de persones que té per objectiu vetllar pel desenvolupament del 
Pla de Barris. En el cas de Sant Genís dels Agudells aquest grup es va constituir el passat 17 de 
novembre i el grup de la Teixonera és va constituir el 22 de novembre. Tot i ser dos grups la 
voluntat es fer sempre una part conjunta de les sessions dels grups motor.  
 
Aquesta primera sessió emmarcada en la definició del Pla és el punt de partida per tal de 
poder treballar aquells projectes que s’estan definit coma projectes motor.  
 
Els projectes motor són accions que tenen un caràcter transversal i una incidència directa en 
algun dels aspectes destacats de la diagnosi del barri.  
 
Els objectius de la sessió varen ser:  

 Validar la diagnosi i les primeres línies d’actuacions 

 Concretar els projectes motor i el seu desplegament 

 Recollir noves aportacions dels/pels barris 
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CONTEXT I PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
 

El Pla de Barris és un Pla de xoc amb l’objectiu de revertir la situació de desigualtat de les àrees 
més desafavorides de la ciutat, aprofitant les oportunitats de cada territori i involucrant als 
veïns i les veïnes en el desenvolupament de projectes dinamitzadors del seu barri. 
 
El procés de definició del Pla de Barris té diferents fases: 
 
La primera fase és de treball intern i d’anàlisi del territori i del treball fet anteriorment. 
Aquesta primera fase passa per visitar algunes de les entitats i associacions del barri, per tal de 
validar la diagnosi realitzada i iniciar les primeres línies de treball.  
 
La segona fase, és la de definició de les propostes. Aquesta segona fase compta amb la 
participació dels veïns i veïnes del territori.  
 
A dia d’avui i en el marc d’aquesta segona fase s’ha desenvolupat una reunió de treball amb els 
grups impulsor per tal de començar a treballar les propostes. 
 
Finalment la tercera part correspon al tancament del procés.  
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SESSIÓ DE TREBALL AMB EL GRUP IMPULSOR 
 

Dades bàsiques  
 
Data, Lloc i Hora:  

29 de novembre de 2016. 18:30 a 21:00 hores. Institut de la Vall d’Hebron.  
Passeig de la Vall d’Hebron, núm. 93-95 de Barcelona  
 

Convocatòria:  

Persones membres del grup impulsor del Pla de Barris de Sant Genís del Agudells i la 
Teixonera.  

Marc del dinàmica i objectiu de la sessió:  

Sessió de treball en el marc del procés de definició del Pla de barris. 

Participants/Dades: aproximadament 20 persones de cada barri, 40 persones, 4 persones de 
Pla de Barris i 4 persones de Districte.  

Metodologia 
 
S’explica als veïns i veïnes que és el que s’ha fet fins el moment i per tant, quines són les 
conclusions de l’anàlisi realitzat i quines són les principals línies en les que s’està treballant.  
 
Seguidament es fan dos grups de treball per barris. A cada grup és treballen els projectes 
motor. L’objectiu és validar i ampliar els projectes motor.  
 
En aquest aspecte es treballa amb unes fitxes on s’explica quin és el contingut del projecte i on 
es convida als participants formar diversos grups segons es proposen.  
 
Fitxes. Definició dels possibles Projectes Motor. 
 Creació de nous usos comunitaris als entorns de Can Soler (ex-camp de futbol) 

Creació de nous usos comunitaris a la Campa 
 Connexió, accessibilitat i espai públic comunitari. 
 Gent Gran. Envelliment saludable, economia de les cures i serveis sanitaris. 
 
Finalment es posa en comú de les aportacions que ha fet cada grup de treball per cada barri.  
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Desenvolupament 
 
La Cap de Projecte explica la Diagnosi a través d’un DAFO (debilitats, amenaces, febleses i 
oportunitats) feta fins el moment de la qual cal destacar els següents punts:  
 
Debilitats 
Topografia accidentada, fortes pendents, aïllament físic. Desconnexió amb Collserola  
Doble perifèria respecte la ciutat i el districte. Desconeixement i invisibilitat del centre ciutat  
Desordenat creixement urbà. Mancances d’accessibilitat i mobilitat 
Desequilibrada relació entre barris per la Ronda de Dalt 
Contaminació acústica, atmosfèrica i lumínica de la Ronda de Dalt 
Diversitat de patologies dels habitatges 
Dèficit d’espais públics de qualitat (parcs de proximitat) 
Augment de l’envelliment i de sobreenvelliment  de la gent gran  
Teixit comercial debilitat i en retrocés continuat 
Teixit associatiu feble 
 
Amenaces 
Doble perifèria respecte la ciutat i el districte. Aïllament territorial i social a la zona alta de SGA 
Problemes derivats de la manca d’accessibilitat a les zones altes 
Degradació dels espais intersticials semi públics/privats respecte els parcs urbans 
Alts indicadors de vulnerabilitat social. SGA 15è i LT 26è respecte la ciutat 
Alts indicadors de dependència demogràfica. Pèrdua població jove a SGA 
Barris dormitoris. Monocultiu residencial.  
Vulnerabilitat població envellida i sobreenvellida de gent gran que viuen sols i dones 
Teixit comercial empobrit. Inexistència d’eixos comercials.  
Escassa representació del teixit associatiu de població nouvinguda.  
Renda familiar disponible en l’interval baix a LT i mitjà baix a SGA. 
 
Fortaleses 
Fort sentiment de pertinença al barri. Implicació veïnal activa  
Situació privilegiada respecte grans espais naturals (Parc de Collserola i Parc Creueta el Coll- 
Tres Turons) 
Alta qualitat ambiental. Localització estratègica respecte dinàmiques metropolitanes 
Alt nivell i diversitat d’equipaments sociosanitaris privats (residencies 3ª edat) 
Proximitat a un entorn d’equipaments hospitalaris i esportius de ciutat (Vall d’Hebron) 
Nivells d’atur semblants al districte i la ciutat 
Diversitat cultural (immigració) semblant al districte  
 
Oportunitats 
Recuperació dels entorns de Can Soler (ex camp de futbol) a Sant Genis dels Agudells. Espai 
amb vocació de salut, educació, esport, lleure i dinamització econòmica i mediambiental. 
Connector amb Collserola 
Obertura pas-eix peatonal entre el barri de Sant Genís a Montbau per la ciutat sanitària de la 
Vall d’Hebron 
Obertura patis oberts IES Vall d’Hebron 
Executar el Planejament urbanístic PGM per recuperar zones verdes  
Creació d’un eix de mobilitat peatonal entre els parc dels Tres Turons i el parc de Collserola 
(eix verd carrer Arenys-Natzaret-Sinaí-Can Soler-Collserola) 
Creació d’itineraris peatonals gestionats i segurs amb la serra de Collserola 
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Connexió amb el Passeig de les Aigües.  
Creació d’una escola bressol/espai familiar pública a La Teixonera 
Creació segons prioritat d’escales mecàniques a la Teixonera.  
La Bòbila i el Mercat Municipal de la Vall Hebron com a pols d’atracció d’economia 
cooperativa, social, solidària i de desenvolupament sostenible. 
 
 
Seguidament s’exposà la dinàmica de treball.  
 
En el grup de la Teixonera, en el moment d’explicar els projecte i concretar-los, sorgeix el 
dubte de quines accions són d’inversió municipal i quines no (despesa corrent). El Gerent del 
districte explica que el fet de tenir Pla de Barris fa que la inversió de districte sigui menor, ja 
que ja el Pla de barris aporta molta més inversió.  
 
Un cop resolt el dubte es fan els grups de treball i la dinàmica es desenvolupa d’una manera 
distesa i educada.  
 
L’associació de veïns de la Taxonera entrega un document de necessitats urgents com a 
proposta que cal treballar “Necessitats urgents al barri. Maig 2015 “.  
 
D’altra banda, un veí de Sant Genís va fer arribar un ideograma de proposta d’horts a l’entorn 
de Can Soler i també dels horts de darrera de Can Piteu.  
 
Aquests documents es troben en el Pla de Barris conjuntament amb les fitxes treballades pels 
grups de treball.  
 
El Col.lectiu Agudells fa arribar les seves propostes en relació als projectes motor. 
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Resultats 
 
PROPOSTES DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS.  
 
Les propostes van ser acceptades per tothom com un primer treball a seguir, el qual s’anirà 
definint en un futur.  
 

1. Creació de nous usos comunitaris als entorns de Can Soler. (Ex camp de futbol) 
- Entorn: 

⋅ Relació amb el Parc de Collserola.  
⋅ Facilitar l’accés a la Font del Bacallà.  
- Connexió peatonal des de la Font del Roure a la Font de la 

Tenebrosa.  
⋅ Promoure la divulgació dels valors naturals, culturals i socials. 
- Promoure itineraris peatonals (camins)  

- Creació d’un punt d’informació-interpretació del Parc de 
Collserola. 

⋅ Relació amb l’entorn. 
⋅ Connexió peatonal i ampliació dels patis de l’Escola Mare de Déu 

de Montserrat i ampliar el model educatiu de programa Escola-
Natura amb Can Soler i Collserola.  

- Usos. 
⋅ Crear una zona d’oci.  

⋅ Parc urbà (jardins, jocs i zona de pícnic).  
⋅ Espai d’aigua (ex. Parc de la Creueta del Coll).  

⋅ Crear una zona d’horts comunitaris.  
⋅ Promoure els horts amb els centres educatius del barri.  
⋅ Connectar-los amb els horts de darrera de Can Piteu. 
⋅ Promoure que sigui una zona amb visió ecològica, econòmica i 

social. 
⋅ Zona esportiva. 

⋅ Zona esportiva intergeneracional aire lliure.  
⋅ Promoció de l’esport per als joves (parkour, skate, rocòdrom, 

calistènia, bàsquet, tirolines, etc.).  
- Millora de les infraestructures.  

⋅ Crear un dipòsit de recollida de les aigües pluvials.  
⋅ Facilitar l’accés a la zona.   
⋅ Crear aparcament i ordenar la zona actual de cotxes i bicicletes. 

- Promoció de la memòria històrica del barri.  
- Recuperar el patrimoni natural, cultural i oral  

 
2. Connexió, accessibilitat i espai públic comunitari 

- Millores d’urbanització 
⋅ Murs. Fer el procediment necessari per la construcció de murs als carrers 

Olvan, Saldes, i Cànoves.  
⋅ Urbanització dels carrers Olvan, Elies Pagues i Costa Pacheco. 
⋅ Millora de l’escala carrer Cànoves i Costa Pacheco.  
⋅ Arranjar alguns accessos de parades del bus 185.  
⋅ Millorar l’escala del carrer Saldes.  
⋅ Millora dels jardins del carrer Tiró i Judea.  
⋅ Millora de les voreres peatonals i asfalt del barri. 
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⋅ Millora escocells. 
- Promoure zones d’esbarjo infantils. (segregar-les de les zones d’esbarjo d’animals).  
- Promoure aparcament i conversió de zona blava a zona verda.  
- Millora i adequació de solars buits. 
- Font del Roure.  

⋅ Recuperar l’aigua de la fonts. Recuperar les fonts del barri.  
⋅ Millora de l’entorn.  

- Connexió Collserola.  
⋅ Donar sortida a la carretera de l’Arrabassada. (s’aporten 3 opcions): 

- Opció a) Doblar sentit del carrer Jericó i Samaria. 
- Opció b) Convertir el camí de terra darrera de Can Piteu a Can Soler en 

carrer asfaltat.  
- Opció c) Obrir carrer Olvan fins al revolt de la Paella. 

⋅ Millora de l’espai forestal del carrer Cànoves (connexió amb 
l’Arrabassada). 

- Mobilitat: 
⋅ Implantar bicis elèctriques.  
⋅ Augmentar la freqüència de l’autobus 185. 

- Connexió: 
⋅ Barri de Sant Genís al barri de Montbau pel carrer Nínive.  
⋅ Connexió Sinaí-Lledoner.  
⋅ Connexió Idumea i Avinguda Jordà. 
- Crear escala al carrer Saldes 41-43.  

- Promoure zones esportives.  
⋅ Cistelles de bàsquet.  
⋅ Millora del camp de petanques. Accessos i urinaris. 

- Habitatge. Millora de l’accessibilitat. Ajudes.  
- Millorar il·luminació i mobiliari urbà. Augment de més bancs.  
- Millora de manteniment de les zones enjardinades.  
- Canvi de nom de parada de metro. Vall Hebron-Sant Genís. 

 
3. Gent Gran envelliment saludable, economia de les cures i serveis sanitaris 
 

- Atenció a les persones grans.  
⋅ Apropar serveis socials. O bé traslladant la seu territorial o fent un 

projecte d’atenció a domicili.  
- Serveis. 

⋅ Promoure un servei de transport col·lectiu.  
⋅ Implantar projecte radars al barri.  
⋅ Foment de voluntariat.  
⋅ Creació de serveis que facilitin la quotidianitat. 
⋅ Programa sanitari a domicili.  

- Programes intergeneracionals.  
⋅ Promoure les accions intergenarcionals com a eina d’ajuda mútua.  

- Programes d’envelliment actiu.  
⋅ Parcs amb mobiliari de psicomotricitat. 
⋅ Tallers d’envelliment actiu.  

- Promoure l’ocupació en aquest àmbit.  
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4. Altres propostes que sorgeixen 
- Connexió amb Collserola: 

⋅ Som Collserola.  Proposta d’obrir el barri al Parc. Recuperar , camins, 
memòria històrica, etc.  

⋅ Connectar el recorregut dels Parcs urbans dels Tres Turons amb Collserola.  
- Equipaments: 

⋅ Millores al centre cívic de la Casa Groga: 
⋅ Espai per joves i adolescents. 
⋅ Espai de lectura. 

⋅ Expropiació de Can Safont. 
⋅ Canvi en la gestió de Can Soler. 

- Accions per joves i adolescents:  
⋅ Programes i projectes.  
⋅ Esplai o agrupament.  
⋅ Més educadors de carrer. 

- Millores als carrers.  
⋅ Camins escolars. 
⋅ Aparcament a La llosa.  

- Activitat econòmica.  
- Promoció econòmica a l’equipament de Menendéz Vidal (ex escola) i 

del Centre Maria Auxiliadora-La Llavor. Utilització de les pistes 
esportives.  

⋅ Generar ocupació per a la gent del barri.  
- Promoció del comerç de proximitat a les galeries Getsemaní i del 

comerç ambulant-itinerant a la part alta del barri (furgonetes). 
- Pistes esportives. 

⋅ Utilització les pistes esportives dels centres educatius.       
⋅ Accés públic a la piscina de CAP de Sant Rafael.  

- Cobriment de la ronda.   
- Mobilitat.  

⋅ Aparcament a La Llosa.  
⋅ Iniciar la cobertura de la Ronda de Dalt en el tram del barri entre Teixonera 

i Sant Genís, per la Plaça Vall d’Hebron.  
 
PROPOSTES PER LA TEIXONERA: 
 
Les propostes que es fan en el grup de la teixonera son acceptades per tot el grup i no n’hi ha 
cap que generi debat, es consideren complementàries o enriquidores entre elles.  
 

1. Creació de nous usos comunitaris a La Campa 
- Accessos lliures, gestió pública i sense limitació horària.  
- Millorar l’espai qualitativament (font, ombres, vestuaris, etc.) 
- Fer-ne un espai esportiu polivalent.  
- Que sigui una pista d’atletisme amb tots els servis que suposa.  
- Aprofitar l’espai en diferents franges horàries.  
- Promoure l’esport en aquets espai.  

 
2. Connexió, accessibilitat i espai públic 

- Creació de noves escales mecàniques (Canadens, Besora, Arenys i Mare de Déu 
dels Àngels-Sant Delmir). 
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- Equipaments:  
⋅ Compra del solar i nou edifici (propietat Tutó) per fer-hi una escola 

bressol. 
⋅ Construir un aparcament al carrer Arenys 75. Costat Centre Cívic. 

- Connexió:  
⋅ Obertura del Carrer Juan Valera i l’Avinguda de Coll i Alentorn.  
⋅ Millorar la mobilitat del carrer  Juan Valera i carrer Cortada. 
⋅ Obertura carrer Segur a Vall Hebron.  
⋅ Incrementar la freqüència de autobusos i ampliar recorreguts.  
⋅ Fer un estudi de mobilitat rodada i a peu del barri. 

- Espai Públic. 
⋅ Millorar el mobiliari urbà (carrer Isop i font de l’Isop. Arbrat, bancs, etc). 
⋅ Millorar el parc infantil al carrer Martí Codolar.  
⋅ Eliminar els pals elèctrics a les voreres del barri.  
⋅ Ampliar voreres i treure pilones.  
⋅ Nova pavimentació carrer Samaniego i carrer Segur. 
- Creació d’agents cívics  
- Millorar l’accessibilitat del barri amb la zona alta del parc de la Creueta del 

Coll (talussos de sorra en mal estat, esllavissades, perillosa circulació 
peatonal i rodada, en particular del carrer Mare de Déu dels Àngels). 

- Millorar la connexió del barri amb el barri veí del Coll  de manera 
ecològica i accessible per caminar i gaudir.  

3. Gent Gran i envelliment saludable. 
- Equipaments. 

⋅ Creació d’un  Casal per a la Gent Gran/Escola bressol. (Propietat Tutó) 
Carrer Arenys. 

⋅ Creació de més residència pública.  
⋅ Creació d’habitatges tutelats. 

- Atenció. 
⋅ Projecte dinar en família per a gent que viu sola.  
⋅ Promoure accions d’economia de les cures.  
⋅ Crear ajudes domiciliaries per a persones grans amb pocs recursos.  
⋅ Apropar serveis socials al barri.  

- Promoció. . 
⋅ Projecte de compartir habitatge entre estudiants i gent gran que viu sola. 
⋅ Incrementar les xarxes de treball comunitari. 
⋅ Ampliar les propostes esportives per a la gent gran.  

 
4. Altres propostes que sorgeixen 

 
- Millorar la parada de metro L5 en connexió amb el carrer Fastenrath.  
- Crear habitatges de protecció oficial en els PMU Teixonera 1 (ja creats) i 2. 
- Construcció d’una escola bressol. 
- Creació d’una escola de futbol.  
- Promoció del comerç del barri. Projecte art, comerç i oci.  
- Aprofitar l’IES Vall Hebron per a donar resposta a les mancances d’equipaments 

educatius del barri.  
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Fotografies de la jornada  

 

Presentació. Contingut i diagnosi. Sala del Teatre. IES Vall d’Hebron 
 

 
 

Grups de treball del Grup Impulsor  
de la Teixonera. Sala del Teatre. IES Vall 
d’Hebron 
 

Grups de treball del Grup Impulsor de Sant Genís 
dels Agudells. Sala d’Estètica i Perruqueria. IES 
Vall d’Hebron  
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Annex 1. Fitxes dels 3 Projectes Motor  
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