
MANCANÇES SITUACIÓ ACTUAL OPORTUNITAT POTENCIALS

PRIORITZAR AL PEATÓ SOBRE EL VEHICLE RODAT
Es dona prioritat als vehicles sobre els peatons., nºcotxes molt per sobre 

de la mitjana de la ciutat; molt predominant al barri.
Es proposa una mínima intervenció a base de sauló amb alguns punts 

d’il·luminació i readaptar els existebts adequant-los,

ESTAT ACTUAL CARRER DE NATZARET i CAMINS COLLSEROLA
Aparcament a ambdós costats en una zona no residencial.
Traçats creats a través dels usuaris amb el pas del temps.

NOUS CAMINS INTERNS
Crear passejos on el peató n’és el protagonista sense interrompre el tràfic 

rodat ni limitar l’espai d’aparcament allà on és necessari.

BARRI EN PENDENT
Solucionar a través d’escales i ascensors desconnexions internes les 

desconnexions del barri

ESTAT ACTUAL CUL DE SAC CARRER D’IDUMEA i PAS SOBRE RONDA
Desnivell actual de >7m solucionat amb varis trams d’escales.

Vorera d’acces al mercat no protegida dels cotxes ni de la contaminació.

DISPONIBILITAT D’ESPAI FÍSIC
L’estat actual admetría una connexió vertical sense més intervencions 

que el cost d’aquest.

CONNECTORS
Permet lliberar el carrer Idumea de zones d’aparcament i a més a més 

millorar la connexió entre el centre del barri i el nou passeig a Montbau.

BUITS POTENCIALS
Recuperar els buits amb pendent suau com a espai verd públic i aquells 

amb més pendent com a horts urbans aterrassats.

DESCAMPATS US APARCAMENT (PLÀ) o MALES HERBES (PENDENT)
Actualment només estàn dotat d’ús aquells terrenys accesibles i amb 

poc pendent que s’han destinat a zones d’aparcament pèls veins.

BUITS URBANS POTENCIALS
Parcel·les en desús, seleccionant només aquelles amb una qualificació 

urbanística 6b o 7b (POUM 1989) 

ELEMENT SOCIABILITZADOR
La dotació d’espai públic al barri equipat millorarà la relació entre els 

veïns incrementant la sensació de comunitat i de pertinènça.
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Parcel·les en desús urbanitzables
Parcel·les en desús qualificació ús públic

DINS DE LA ZONA COMPRESA PEL PEPCO | PLA ASCENSORS
Mínima intervenció per tal que compleixi la normatica del parc natural,

PRESSIÓ AUTOMÒVIL

BUITS
Parcel·les que no al llarg del temps no han estat mai ocupades o que 

actualment estàn en desús.

MANCA D’ESPAI PÚBLIC
Condensadors socials i espai públic existent situats a les parts centrals i 

baixes del barri. Manca d’espai públic a la part alta.

PLAÇA MEGUIDÓ , DESCAMPAT INFECTAT DE COTXES
Actualment és un descampat que serveix d’aparcament pels veins. 

Hi ha un parc infantil al centre on més d’un cop hi han hagut incidents.

PROPOSTA APROBADA PER L’AJUNTAMENT
Ja s’ha aprovat un centre de dia per gent gran poc integrat que ni resòl el 

problema del aparcament ni millora l’espai públic
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Principals actuacions legislatura i actuacions futures 

E
l consell de barri de S

ant G
enís dels A

gudells / 29 d’abril de 2015   

C
onstrucció del C

asal de G
ent G

ran de Sant G
enís 

Im
atges de l’avantprojecte 


