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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

Data: 4 de novembre de 2015. 19h 

Lloc: C. Cívic Font de la Guatlla (C. Rabí Rubén, 22-26) 

 
 
Persones assistents:  
Sr. Jaume Asens, Regidor del Districte 
Sr. Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri 
Sr. Domingo Alonso, Conseller del Barri 
Sr. Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte 
 
Consellers: 
Sr. David Labrador, GMC's 
Sr. Albert Deusedes, GMPSC 
Sra. Marta Alonso, UpB-ERC 
Sr. José A. Calleja, GMPPC 
Sra. Mª Lluïsa Pahissa, GMCUP-Capgirem 
Sra. Georgina Lázaro, GMCDU 
  
Entitats i veïns: 
Sr. Leonard Ferran, Comissió de Seguiment 
Sr. José Tallón, Comissió de Seguiment 
Sr. Carles Rodríguez, Comissió de Seguiment 
Sra. Elisabeth Ventura, Escola de música Jam-session 
Sr. Rafael Serra, Comissió de Seguiment 
Sr. Jordi Tarradell, AA.VV Font de la Guatlla 
Sr. Emiliano Duch, Comissió de Seguiment 
Sr. Julià Bort, Comissió de Seguiment 
Sr. Ignacio Irazoqui, Marea pensionista de Font de la Guatlla 
Sr. Oscar Julià, Comunitat Veïns Pas de Valls 
Sra. Lourdes Hidalgo, Veïna  
Sra. Carme Balona, Veïna  
Sr. Jesús Mercadal, Veí  
Sr. Sergi Quiroga, Veí  
  

G. Urbana: Roberto Pérez i Raúl Cabrera 
Sr. Josep Cuadras, Tècnic en Gestió de Projectes 
Total assistents: 56 persones 

 

Ordre del dia 

1. Constitució del Consell de Barri de la Font de la Guatlla  

2. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte 

(PAD)  

3.  Presentació document PAD elaborat per la comissió de seguiment del CB  

4. Torn obert de paraules   
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1. Constitució del Consell de Barri de la Font de la Guatlla 
 
El Sr. Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri en funcions, dóna la benvinguda a les 
persones assistents al primer consell de barri del mandat. A continuació Domingo Alonso, 
Conseller de barri, informa sobre la normativa vigent sobre el Consell de barri i els altres òrgans 
de participació del districte: 

 El  Consell de barri és el canal de participació directe del veïnat, que es convoca un mínim 
de 2 cops a l'any. Hi assisteix el Regidor/President, Vicepresident (persona de consens 
escollida per 2/3 parts del membres), Consellers, entitats i veïns/es del barri. És un espai 
de tots/es on informar i debatre. El nomenament del nou vicepresident/a s’ajorna al proper 
Consell de barri, per tal de donar temps a totes les entitats a registrar-se.  
 

 En les Comissions de seguiment es fa el seguiment dels temes plantejats al Consell de 
Barri i es proposen temes per l’ordre del dia. Fora bo que tothom qui estigui interessat en 
assistir-hi es registri.  

Es proposa fer el Consell de Barri trimestralment i fer-lo més participatiu, obrir espais de cura 
(com un espai de ludoteca per facilitar la participació de famílies) i que esdevingui un espai on 
discutir i treballar sobre problemes comuns, no puntuals. 

S’informa dels canals alternatius per fer arribar suggerències al districte per Internet, 
presencial, xarxes socials municipals, telèfon, butlletí ciutadà i a través de la carta de serveis 
d’atenció ciutadana, així com els quioscs de tràmits, oficines especialitzades, la bústia de 
queixes i suggeriments de la web de l’Ajuntament i l’aplicació mòbil. A l’entrada del Consell hi 
ha la possibilitat d’omplir instàncies, que ells mateixos portaran al registre del districte. 
S’informa també sobre les alternatives telefòniques.  

2. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de 
Districte (PAD)  
 

Xavier Ferrer, Conseller Tècnic del Districte, informa que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el 
Pla d’Actuació del Districte (PAD) és la planificació i full de ruta pels propers 4 anys i es vol fer 
de forma participada, en un intent de fixar les prioritats i voluntats dels ciutadans/es a nivell de 
ciutat i Districte. L’objectiu és que la ciutadania sigui la màxima protagonista i hi vegi una eina 
per exposar les seves visions i inquietuds del barri, recollint la màxima diversitat possible i la 
major quantitat d’opinions i interessos del barri i districte. Cal anar a buscar les persones 
implicades però també a col·lectius que no ho són tant. La Comissió de seguiment ja ho ha 
treballat i avui en presentaran una proposta. El calendari previst és: 

 Fase 1: fins a Gener del 2016 es treballarà amb entitats i veïns/es als Consells de Barri, 
Comissions de seguiment, Comissions sectorials i Taules/ Trobades varies. 

 Fase 2: de Gener a Març del 2016 es vol apropar-se a col·lectius (ex. joves, migrants) i 
veïns/es que normalment no participen, i a diferents espais per escoltar la veu de tothom i 
treballar conjuntament, amb dinàmiques i formes de participació alternativa. Es demanen 
suggerències sobre col·lectius del barri que siguin necessaris.  

Els 5 eixos del PAM - Ciutat Democràtica (Una ciutat que garanteix els drets socials, Una ciutat 
amb nou model econòmic just i innovador, Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli, Una 
ciutat de democràcia oberta, Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món) es 
treballaran en la propera Comissió de Seguiment i per participar-hi s’han de registrar. També hi 
haurà espais de participació externs i en el proper Consell de Barri i la següent Comissió es 
perfilaran les propostes. Es recuperaran també les propostes del PAD anterior no realitzades i 
se’n discutirà la seva projecció de futur.  
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Carles Rodríguez pregunta què és el registre ciutadà i es respon que per a la Comissió de 
Seguiment és necessari estar inscrit en un registre a l’Ajuntament. Es pot fer via web posant les 
dades personals o de manera presencial.  

Ignacio Irazoqui diu que en la Comissió només es contemplen entitats formalitzades i inscrites i 
per tant no es té en compte l’existència d’organitzacions informals d’àmbits diversos com per 
exemple l’assemblea de pensionistes, que no té possibilitat de participar de forma col·lectiva, 
així com els joves. Caldria pensar altres espais en els que puguin participar aquest tipus 
d’organitzacions i entitats més informals. Xavier Ferrer recorda que també es pot participar com 
a ciutadà i que per això es farà la 2a Fase del PAD, per recollir aquestes veus. El Sr. Maté diu 
que es tindrà en compte.  

A continuació es presenten les persones de la taula i s’informa que a l’entrada es poden 
inscriure en el registre ciutadà.  

3. Presentació document PAD elaborat per la comissió de seguiment del CB  
 
Carles Rodríguez i Jordi Tarradell, en nom de la Comissió de Seguiment, presenten la proposta 
d’accions a realitzar en els propers 4 anys en el barri, que s’ha preparat amb temps per 
presentar-ho a l’equip de govern i assegurar-se que es té en compte. S’han anat a buscar 
aquells aspectes concrets que es consideren necessaris amb el recull de moltes aportacions, 
experiències i necessitats de veïns/es, no només de la Comissió de seguiment.  

Equipaments: històricament ha estat un barri oblidat, amb manca d’equipaments però amb 
terrenys disponibles. Es proposa la creació d’una ludoteca (es proposa recuperar la Masia Can 
Cervera, revisant l’afectació del PERI, per fer-hi equipaments), una biblioteca (es demana una 
biblioteca al C. Sant Fructuós, en el centre del barri pels alumnes) i una llar d’infants o escola 
bressol. Ells mateixos presentaran una proposta d’espais. 

Transport: el barri està des-assistit en quant a transport públic. Tot i que Gran Via està molt 
comunicada el barri fa pujada i crea dificultats a les persones grans. Es proposa dotar al barri 
d’un trajecte d’autobús que el connecti amb serveis i equipaments (CAP, Mercat), per exemple 
variant l’actual circuit que fa la línia 115, fent-la passar pel llarg del carrer Sant Fructuós. Variar 
aquest circuit donaria una solució real i efectiva.   

Pla de mobilitat:  

 Donar solució viària al punt de conflicte de l’encreuament dels carrers Sant germà/Gran 
Via/Sant Roc 

 Posar semàfors o bandes limitadores de velocitat a l’avinguda Ferrer i Guàrdia en els 
punts de la connexió amb el carrer dels Morabos. 

 Donar solució viaria al bucle als carrers dels Morabos, Montfar, Chopin, Amposta, 
Nord, Valls, Rabí Rubén amb Sant Fructuós. 

 Instal∙lar senyal indicativa de direcció als carrers Sant Germà/Sant Fructuós. 

 Instal∙lar senyal indicativa de direcció als carrers Indíbil/Sant Fructuós i Amposta/Sant 
Fructuós. 

 Limitar el pas de vehicles pels veïns i serveis al carrer Guatlla. 

Mesures acústiques: Instar a l’elaboració d’un protocol d’actuació, especialment pels 
esdeveniments del Poble Espanyol i Maria Cristina, tema de voluntat política irresolt. Quan els 
promouen institucions lligades a l’Ajuntament o els gestors en general va bé, però quan es 
lloguen aquests espais a altres empreses sovint no respecten l’ordenança. Es demana que la 
Comissió de seguiment pugui participar en l’elaboració d’aquest protocol.  

Fa falta també un protocol de mobilitat quan hi ha esdeveniments en aquestes zones per evitar 
el col·lapse del barri i cal acabar amb la permissivitat.   
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Inversió: Es demana que es torni a obrir el debat sobre el PERI del Turó i no cloure’l tal i com 
es va redactar l’any 80. La situació preocupa perquè hi ha 30 famílies en condicions de vida 
precàries.  A més: 
 

 Establir un pla de millora i arranjament dels carrers del barri. A més les línies 
elèctriques no estan soterrades i pot haver-hi problemes. 

 Acabar les actuacions que queden pendents del Camí Escolar, per ajudar a famílies i 
infants que puguin arribar a l’escola. 

 Ampliar i renovar la vorera del C. St. Fructuós entre Sta. Dorotea i St. Paulí de Nola. 

 Millorar les tasques de neteja del C. St. Fructuós i dels que connecten aquest amb 
l’avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes. 

 Donar solució al problema de petits esllavissaments de terra al tram que va des del 
camí del Polvorí fins a l’escola Pau Vila. 

 Adequar el tram del carrer de Valls 

 Arranjar l’edifici del carrer Dàlia 14 

 Donar solució al dèficit actual que pateix l’enllumenat dels C. St. Fructuós i Montfar. 

 Instal·lar un mirall a la façana de la Masia Can Cervera 

Convivència: Establir un calendari de Jornades sobre Immigració i Integració, degut a l’interès 
per a facilitar la integració de persones d’altres països i el compromís de la Comissió per 
elaborar activitats en aquest sentit.   

Es recorda que aquestes propostes s’han fet amb aportacions de veïns però no són un 
programa tancat, així que es necessita completar-ho amb altres necessitats dels veïns/es. 

4. Torn obert de paraules  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Lourdes Hidalgo informa que al camí cap al Pau 
Vila hi ha gossos perillosos cada matí i ningú els 
vigila.  

Destaca el problema de “botellon” que hi ha a la 
discoteca que canvia de nom del C. Mèxic.  

 

Lluis Flores parla sobre: 

 El problema de mobilitat quan hi ha fires. 
Pensa que no s’hauria de tancar el circuit i 
que la gent passi per el pas elevat 

 El c/ Indíbil és l’únic des d’on no es pot anar 
al mig de la Gran Via sinó que s’agafa el 
lateral, i quan els camions han de donar la 
volta no poden.  

 Comenta el problema d’aparcament al C. 
Mineria per les autoescoles, i si es vol 
aparcar s’ha d’anar a la zona del C. Font 
Florida.  

 Al parc de la Font Florida hi ha un problema 
amb els grups que embruten i els gossos 
que salten des del pipi-can. 
 

Ignasi Irazoqui comenta: 

 Demana el Pla de mobilitat especialment 
pels esdeveniments de la Fira i Mª Cristina. 

Domingo Alonso respon que el tema de mobilitat és 
un problema general i que el barri necessita un Pla 
de mobilitat. 

En el procés d’elaboració del PAD es podrien 
detectar aquestes mancances i utilitzar-ho per fer el 
Pla de mobilitat.  

La mancança de transport públic també és recurrent 
en els suggeriments que reben i entomen el tema, tot 
i sabent que és competència de TMB, però es fa 
pressió. També s’inclourà en el Pla de mobilitat del 
barri.  
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És un compromís de l’actual equip de 
govern i entén que en aquest període es 
posarà en marxa.  

 Els veïns/es reben l’ús i activitats lucratives 
a Montjuïc per part de tota la ciutat, 
repercutint en el soroll i la mobilitat. Proposa 
posar taxes per l’ús d’aquest espai públic i 
nodrir el pressupost del districte.  

 El bus 37 és l’única forma d’accedir al CAP 
de Manso i enllaça amb el Clínic. El temps 
d’espera s’ha triplicat i es programa seguint 
les pautes de persones en actiu, no de 
persones jubilades que utilitzen el servei 
públic de salut. També el 109 és l’únic 
transport que connecta amb l’estació de 
Sants i s’ha quadruplicat el temps d’espera. 

Carme Carrera comenta els problemes de 
mobilitat dels carrers que donen al C. Trajà, 
especialment al C. Sant Fructuós i la possibilitat 
de tancar-lo per la mobilitat només dels veïns. 

Jesús Garcia insisteix en el tema del Pla de 
Mobilitat, especialment per la Fira i sobre els 
impediments d’accedir amb transport públic al 
CAP, al Clínic i al mercat.  

Llegeix un document sobre el PERI del Turó i 
informa de la recollida de signatures. Està en 
efecte des de l’any 80 i cal dignificar l’entorn, ja 
que Barcelona ha canviat molt i el Turó ha anat 
quedant abandonat, empitjorant les condicions 
de vida de les persones que hi viuen. Cal 
estudiar-ho bé i decidir si canviar-lo per arreglar 
el barri. 

Domingo Alonso respon que estan oberts a tornar-ho 
a estudiar. Seria bo incloure-ho en aquest PAD i 
reflexionar-hi en la Comissió de seguiment o les 
pertinents reunions que es facin per prendre 
decisions.  

 

Paco Gómez diu que al C. Trajà amb Sant 
Fructuós hi ha embussos i poca visibilitat. S’ha 
posat un mirall però és insuficient.  

Les voreres són estretes i estan en molt mal 
estat i és perillós. Es va demanar a l’Ajuntament 
i s’estan recollint signatures.    

 

Jordi Roca destaca el problema de les bicicletes 
a la vorera no senyalitzada de la Gran Via, ja 
que entre les terrasses i les bicicletes hi pot 
haver accidents. Proposa marcar al terra la 
prohibició.  

Comenta el tema dels excrements dels gossos, 
especialment al C. Font Florida i C. Trajà. Sí 
que actuen serveis de neteja però el problema 
és antic i no es soluciona ni amb la GUB.  

Es pregunta quina és la política per potenciar el 
carril bici i sobre la seva normativa. Es 
considera que l’incivisme és un problema de 
comunicació i educació però també de sanció i 
autoritat amb la GUB. 

El Sr. Regidor respon que potser caldria senyalitzar 
millor el carril de 2 direccions per visibilitzar-lo i 
intentar reduir actes incívics. La política de 
l’Ajuntament és crear més carril bici per re-direccionar 
les bicicletes i evitar que vagin per no han d’anar, 
reduint el grau d’incivisme. L’enfoc d’augmentar la 
presència de la GUB per totes les demandes 
implicaria un augment de recursos.   

Xavier Ferrer respon que es pot incidir en l’aplicació 
de la normativa pels ciclistes i que s’esperen millores 
amb una de les re direccions que pot suposar el carril 
intern de Plaça Espanya. S’han fet estudis de 
mobilitat que diuen que els carrils poden absorbir la 
circulació.  
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Norma Lucero recorda que fa 3 anys que reitera 
que no hi ha presència de la GUB. Els responen 
que no es pot per manca de recursos, mentre a 
l’Ajuntament hi ha superàvit i al Districte hi ha 
molts problemes. És defensora de les bicicletes 
però aquestes generen problemes amb la 
ciutadania. No es necessiten més normes sinó 
que es compleixin les que hi ha, amb la GUB.  

També demana que no es talli la circulació. 

Ignasi Irazoqui pregunta si es publicarà l’informe 
de la Comissió de seguiment.  

El Sr. Maté pren nota per mirar com fer-ne difusió, i 
se l’anima a participar de la Comissió. 

 

El Sr. Regidor agraeix l’exposició detallada de la proposta de la Comissió, que facilita molt la 
feina pel procés d’elaboració del PAD i destaca que aquest document i les aportacions 
posteriors els diferencia respecte els altres barris del Districte.  

Recorda que el Ralli era un compromís adquirit per l’anterior equip de govern, amb un 
compromís econòmic d’ingrés i evidentment amb un gran impacte. S’ha intentat minimitzar 
l’impacte i es convocarà una reunió per plantejar la possibilitat que no es repeteixi l’any que ve, 
tot i que s’ha d’estudiar quan es disposi de la informació. Aclareix el compromís adquirit més 
enllà d’intentar minimitzar soroll i són conscients de l’ús intensiu que es fa per part de la resta 
de la ciutat i de la problemàtica de la muntanya. 

Finalment, el Sr. Maté recorda que es poden registrar per participar en la propera Comissió de 
Seguiment per encaixar tots aquests temes. S’agraeix l’assistència i sense més comentaris es 
dóna per finalitzada la sessió.  


