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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

Data: 14 de març de 2016. 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/es: 
David Labrador (C's) 
Mª Lluïsa Pahissa (CUP-Capgirem) 
Georgina Lázaro (Convergència) 
 
Disculpen l’assistència: Albert Deusedes (PSC), Marta Alonso (UpB-ERC), J. A. Calleja (PPC) 
  
Entitats i veïns: 
Sr. Leonard Ferran, 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. Oscar Julià, Comunitat Veïns Pas de Valls 
Sr. Julià Bort, AA.VV Font de la Guatlla  
Sr. Emiliano Duch, Comissió de Seguiment 
Sra. Carme Balona, Veïna  
Sr. Jesús Mercadal, Veí  
Sr. Ignacio Irazoqui, Marea pensionista de Font de la Guatlla 
Sr. Rafael Serra (AA.VV de Font de la Guatlla) 
Sr. Fco. Cantero (Comunitat de veïns del Turó) 
Sr. Arnau Nisarre (Esplai Turons) 
Sr. Sidney Wuo  (escola el Tatanet) 
  

G. Urbana 
 Josep Cuadras, Tècnic en Gestió de Projectes 
Total assistents: 47 persones 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

2. Proposta i nomenament de vicepresident del CB 

3. Informació sobre la mitgera de la Pèrgola i altres informacions. 

4. Presentació de prioritats d'actuacions al PAD del Districte 

5. Precs i preguntes  
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1. Aprovació acta anterior 
 
El Sr. Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri en funcions, dóna la benvinguda a les 
persones assistents al consell de barri de Font de la Guatlla, demana que es silenciïn els 
mòbils i llegeix l’ordre del dia. Paco Gómez demana que es canviï l’acta en la seva intervenció 
de l’anterior sessió “C. Trajà amb Sant fructuós” per “C. Indíbil amb Sant Fructuós” i sense cap 
altre comentari es dóna per aprovada l’acta de l’anterior sessió. 

2. Proposta i nomenament de la Vicepresidència del Consell de Barri 
 

Domingo Alonso, Conseller de barri, recorda que es va ajornar la decisió relativa a l’elecció i 
nomenament de la Vicepresidència i demana si hi ha persones candidates. Jordi Tarradell, en 
nom de l’AAVV de Font de la Guatlla, proposa la reelecció del Sr. Lluís Maté. No havent-hi més 
persones candidates, es nomena de nou al Sr. Lluís Maté com a Vicepresident, qui ho agraeix. 

3. Informació sobre la mitgera de la Pèrgola i altres informacions 
 
A continuació es presenten les persones de la Taula i Xavier Farré, Conseller Tècnic del 
Districte, informa sobre el projecte de la façana de la Pèrgola, ubicada on hi havia el restaurant 
i que en el seu moment es va decidir enderrocar, degut a les males condicions en que es 
trobava. El solar és part del complexa firal i segueix sent sòl urbanitzable i s’hi ha fet un treball 
d’urbanització provisional senzilla per a ús públic, en vista a possibles usos futurs. S’ensenya 
una fotografia de la proposta d’urbanització del solar (amb arbres, bancs, ...) i de la façana que 
hi ha quedat, de la qual s'ha de decidir el futur. El projecte de l’IMPU conté una part de 
vegetació i una part de plafons verticals sense continguts per poder-hi posar propostes 
artístiques d’art urbà, publicitat d’activitats, etc. Es poden proposar canvis o suggeriments, tot i 
que el marge de maniobra és petit perquè és una façana. A continuació s’obre un torn de 
paraules: 

 Es pregunta si hi ha alguna possibilitat que parlant amb la Fira passi a ser de propietat 
municipal i es respon que en principi és un solar del complexa firal, però es poden fer els 
tràmits perquè el cedeixin i se’n faci un ús d’equipament, tot i que caldria pensar si és 
d’interès del barri. Hi ha també la possibilitat de fer una permuta a un altre espai del barri o 
de ciutat per fer-hi zona verda (l’espai té qualificació d’equipament).  

 Ignacio Irazoqui proposa que s’inclogui aquest tema en les prioritats del PAD i en la 
Comissió de seguiment i es respon que primer caldria conèixer les intencions de la Fira en 
aquest solar, després que l’Ajuntament demanés la seva cessió i aleshores valorar si 
caldria fer el canvi de zona verda per equipament. Ignacio Irazoqui afegeix que caldria 
incloure-ho en les propostes per tenir oportunitat de debatre-ho amb més profunditat i mirar 
alternatives perquè el Consell pugui fer una proposta.  

 Es creu que davant la incertesa caldria clarificar la situació per tal d’evitar una despesa. Si 
la situació va per llarg sí que caldria fer una actuació de dignificació d’aquest espai. Es 
respon que és una urbanització provisional: el solar no els pertany com a Districte però la 
Fira els hi ha cedit, ja que en principi no té intenció de fer-hi res. Tal i com va proposar el 
govern anterior, la urbanització anirà a càrrec del Districte.  

 Es comenta que és interessant arreglar l’estat actual de la façana, sigui provisional o no, tot 
i que la Fira no té cap intenció de fer ús del solar i per tant al Districte s’hauria de pensar si 
s'ho vol quedar.  

 Un veí es mostra d’acord, mentre no hi hagi permutes lo urgent és fer-hi alguna cosa aviat 
perquè no pot quedar-se tal i com està. Es respon que si s’està d’acord en un parell de 
mesos començarien.   

 Es pregunta si l’espai és privat i es respon que sí, és de la Fira. La Fira l’enderroca per la 
seva responsabilitat perquè l’edifici té risc però no contemplen fer-hi res, ho deixarien en 
l’estat actual. El districte vol posar-ho a disposició del veïnat. 
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 Es pregunta quin ús en pot fer el propietari i es respon que té qualificació d’equipament. Es 
pregunta si tornar a fer la Pèrgola seria un equipament i es respon que no. S’aclareix que la 
propietat queda condicionada però no deixa de ser de titularitat privada.  

 Un veí considera que caldria donar-li un possible ús i que passi a ser municipal. L’enderroc 
està pagat pel privat i es cedeix l’ús a l'Ajuntament, fet no gaire usual, i recolza la proposta 
de parlar-ne amb més profunditat per no deixar-ho indeterminat. Es respon que es podria 
tractar i parlar aquest tema en algun altre espai.  

 Jordi Tarradell considera que la façana tal i com està ara no pot continuar (una pantalla 
lluminosa no es pot fer). Ell voldria que quedés pel barri, demana que es faci la sol·licitud 
per a que esdevingui equipament i proposa passar-ho a la Comissió de seguiment per 
treballar-ho i veure què hi podrien fer.  

 Lluís Maté resumeix dient que s’aprova que provisionalment es faci aquesta actuació. 
 Es pregunta si la cessió ja s'ha fet i es respon que no. Es creu doncs que han de tenir una 

certa garantia de la cessió del solar i Xavier Farré respon que un solar privat és difícil que 
es cedeixi a l'Ajuntament, tot i que Fira és un consorci públic. En el cas que un dels seus 
participats tingui un interès especial no s’actua pròpiament com un privat i en aquest cas 
via un acord entre el Districte i la Fira es fa una cessió indeterminada a llarg termini. Es pot 
intentar arribar a un acord amb la Fira perquè hi hagi una cessió definitiva d'acord a 
ambdues parts, però caldria treballar en aquesta proposta sorgida del Consell de barri per 
a que esdevingui solar municipal. De moment s’ha acordat fer la façana i es continua amb 
aquest encàrrec del Consell de barri. 
 

4. Presentació de prioritats d'actuacions al PAD del Districte 
 

Domingo Alonso informa que la Comissió de Seguiment ha fet una gran tasca treballant 
propostes d’actuacions pel PAD, tot i que ha calgut fer una priorització per tal que les accions 
més importants es tinguessin més en consideració, i alguns dels seus membres s'han ofert a 
presentar aquestes prioritats.  

Carles Rodríguez primerament lamenta la distribució del Consell, amb la separació entre la 
Taula i la resta de membres del Consell i no tots junts, i a continuació informa que a instància 
del Conseller es van escollir 9 punts, que són els següents (no ordenats entre ells):   

1. Dotar al barri d’una Ludoteca. 
2. Dotar del servei d’un autobús que circuli per l’espina dorsal del barri (C. Sant Fructuós). 
3. Limitar el trànsit al C. Guatlla. 
4. Elaborar un nou projecte del PERI del Turó. 
5. Ampliar i renovar la vorera del C. Sant fructuós (entre Sta. Dorotea i St. Paulí de Nola)  
6. Remodelar el C. Indíbil (remodelació integral). 
7. Revisar el reglament dels consells de barri i de la Comissió de seguiment, 

especialment en moments de canvi de govern. 
8. Elaborar un protocol d’actuació en relació a la contaminació acústica del Parc de 

Montjuïc (ho pateix el barri juntament amb Poble-Sec. Límits, neteja, responsables, etc.  
9. Establir un pla de mobilitat per les zones festives del Parc de Montjuïc (i compliment).  

A continuació s’obre un torn de paraules: 

Comentari / pregunta Resposta 

Ignacio Irazoqui comenta que el Pla de mobilitat 
ha d’incloure totes les activitats de la muntanya 
de Montjuïc i suposa que la proposta original ja 
incloïa tota l’activitat ferial i es tracta d’un 
problema de redacció.  

 

Lluís Maté respon que es refereix a totes les 
actuacions de la muntanya de Montjuïc. Carles 
Rodríguez respon que es parla de les activitat 
festives especialment que dia rere dia succeeixen a 
Montjuïc, perquè per a les altres activitats ja hi ha 
normativa. Es refereix a la incomunicació que pateix 
el barri i quina solució se li dóna (p.e. amb un carnet). 
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Lluïsa Pahissa troba la proposta de mobilitat 
molt interessant i demana que s’hi inclogui 
l’Open Camp. Ja que les instal·lacions 
olímpiques es privatitzaran, pensa que com a 
mínim en aquest Pla cal incloure-ho. A més del 
Poble-Sec cal incloure Can Clos i el Polvorí. 
Jordi Tarradell respon que en una reunió amb el 
director es va demanar i se'ls va dir que es 
tindria en compte. Lluïsa afegeix que s'ha de 
demanar a l'Ajuntament, ja que el promotor és 
un privat. Es respon que hi havia la Consellera. 

Domingo Alonso informa que El Projecte Open Camp 
és un parc temàtic que s’obrirà fent servir 
instal·lacions de l’Estadi Olímpic Lluís companys i 
altres del voltant. El nou govern s'ho ha trobat perquè 
el contracte es va fer al mandat anterior, però pensen 
que és un projecte interessant pel Districte. Sobre la 
mobilitat, diu que cal fer-ho amb compte perquè no 
es creïn més problemes, ja que hi ha moltes 
sensibilitats en aquest tema. 

Es recorda que la línia 37 i 109 és un problema 
molt prioritari, ja que s'ha suprimit el servei del 
37 els diumenges i cada cop s’allarga més la 
freqüència i hi ha pitjor accés per la gent gran i 
els veïns/es a Manso, l’Hospital Clínic i Sants. 

Es respon que es pren nota. 

 

Es dóna suport a la proposta de pavimentació i 
dignificació del C. Indíbil, ja que els veïns/es 
veuen com s’arreglen els carrers que l’envolten 
però aquest s’oblida. Creuen que cal fer-lo en 
aquest mandat perquè és una reivindicació de fa 
molt de temps. Recentment es va enviar una 
carta de suport de totes les comunitats de veïns 
i vol remarcar que acció és prioritària. 

Lluís Maté recorda que es va demanar a la Comissió 
prioritzar actuacions, fet que no vol dir que les altres 
no siguin importants. Per això es va intentar recollir 
aquestes parts del barri amb més necessitat.  

 

S’insisteix en el C. Indíbil, ja que per baixar i 
creuar Gran Via s’utilitza Sant Germà i Indíbil, 
amb el problema de contaminació acústica i 
trànsit que comporta. Demana per tant que es 
cuidi i dignifiqui: asfaltar, canviar voreres, etc.  

La GUB hauria de considerar la cruïlla amb 
Indíbil, perquè tot i el mirall hi ha accidents. 
Caldria valorar el canvi de direccions. 

Domingo Alonso està d'acord en que el C. Indíbil és 
una de les prioritats urbanístiques del districte. 

Àlex destaca que tots els punts són molt 
legítims però demana que es tingui en compte la 
singularitat del PERI del Turó perquè té a veure 
amb les persones, i és un punt important. 

Lluís Maté recorda que els punts explicats no 
segueixen un ordre de priorització.   

Domingo Alonso es mostra d’acord amb la 
importància de revisar el PERI. 

Carles Rodríguez demana que enlloc de dir que 
s’ho van trobar (el projecte Open Camp) es digui 
que els hi està bé, perquè si volguessin ho 
poden aturar, com per exemple han fet amb el 
tema del turisme. Diu que tirar-ho endavant 
perquè s'ho han trobat ho troba mal argumentat.  

Xavier Farré respon no és una excusa, realment s'ho 
han trobat perquè les clàusules de rescissió són 
quantitats importants. Han revisat el conveni i el que 
suposa i tenint en compte que els diners són de 
tots/es i la zona té un dèficit estructural de 
manteniment de 2,5M€, el contracte suposa uns 
ingressos bastant importants. Han analitzat la 
mobilitat i tenen el compromís de portar mitjans de 
transport col·lectiu que permetin arribar a dalt. No es 
privatitza espai púbic amb aquest projecte, sinó que 
es facilita una activitat privada dins espais actualment 
tancats i altres equipaments. Els exteriors continuen 
sent de pas públic, el que es fa és activitat a dins 
quan no hi ha una activitat prevista. El projecte 
representa utilitzar espais públics que estan tancats, 
amb males condicions de manteniment, i el conveni 
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suposa una inversió en aquests espais que permetin 
tornar a estar oberts. S'està intentant fer públic el 
contracte perquè qualsevol persona que ho demani hi 
pugui accedir per veure quin és l’abast del contracte.  

Es pregunta sobre la Plaça Europa, espai que hi 
ha entre l’estadi i l’INEF. Carles demana una 
reflexió sobre la dèria d’aprofitar l’últim racó del 
parc de Montjuic per fer-hi coses, ja que en 
altres llocs no és així, i suposa que els parcs 
tenen la seva despesa però ja no hi ha  
tranquil·litat de poder-hi passejar. 

Es respon que dels espais actualment públics no n'hi 
ha cap que es tanqui. 

S’agraeix l’explicació sobre l’Open Camp. 
Demana valorar determinades contrapartides en 
el barri en funció de l'ús. Per exemple l’Open 
Camp serà una activitat privada de l'Ajuntament  
i segur que generarà uns beneficis en els quals 
creu que el barri hauria de sortir-ne beneficiat 
amb alguna contrapartida per la servitud que 
això tindrà. 

Xavier Farré respon que està d'acord en una 
contrapartida, però les inversions als barris es fan 
més enllà d'on surtin aquest diners, i es reparteixen 
des d’una bossa comuna de ciutat perquè si hi ha 
determinades zones més estressades per aquesta 
activitat mereixen tenir una consideració especial. 
Les necessitats pròpies dels barris de mobilitat, 
equipaments, etc. s'han de resoldre amb la inversió. 

Es recorda que es va dir que a la Muntanya fa 
temps que no es posa ni treu una pedra que no 
estigués ja al seu lloc, però es creu que no és el 
cas de l’espai d’entrenament de gossos o el club 
de tenis. En canvi s'ha demanat habilitar un 
mòdul al camp de rugbi perquè les famílies no 
estiguin a la intempèrie, però se’ls ha denegat 
segons la normativa de l'Ajuntament. 

Xavier Farré respon que el rugbi pertany a l’IBE i creu 
que hi té contemplada una possible inversió, i que 
efectivament el Pla de protecció del parc de la 
Muntanya no permet edificar-hi res. Desconeix com 
es va fer l’espai d’entrenament de gossos però com a 
Districte s'hi estarà a sobre, tot i que no és 
responsabilitat del Districte.  

Ignacio Irazoqui recorda que des de la Marea de 
pensionistes es va fer una aportació sobre la 
ludoteca que podria, donada la situació actual, 
transformar-se en un espai no només per 
infants. La proposta de casal de gent gran està 
recollida però no és prioritària, així que la idea 
és aprofitar equipaments públics i que es pugui 
estudiar la possibilitat que en l'espai de ludoteca 
s’habiliti un espai per gent gran.  

Demana que es tingui en compte els problemes 
que pateixen els qui viuen a Montjuïc i veuen 
amb inquietud que les activitats i instal·lacions 
de Montjuïc comencin a ser objecte de negoci. 
Creu que no es prenen mesures i proposa 
incloure en el pressupost del districte (no de 
l’Ajuntament que ja existeix) taxes concretes per 
l'ús de Montjuic que gravi l’activitat de les 
privades i compensar les inversions que s'han 
de fer per evitar les conseqüències de l’activitat.  

Es respon que està contemplat en el projecte de 
ludoteca.  

(resposta comuna) Xavier Farré respon que està 
d'acord en una contrapartida, però les inversions als 
barris es fan més enllà d'on surtin aquest diners, i es 
reparteixen des d’una bossa comuna de ciutat perquè 
si hi ha determinades zones més estressades per 
aquesta activitat mereixen tenir una consideració 
especial. Les necessitats pròpies dels barris de 
mobilitat, equipaments, etc. s'han de resoldre amb la 
inversió. 

Es pregunta si s’ha previst algun espai concret a 
la ludoteca i creu que ha de tenir un concepte 
més ampli: ha de ser ludoteca i espai familiar, 
amb un ventall d’edats superior als criteris d’ara. 

Lluís Maté respon que es preveu a Font Florida 1, 
Can Cervera, s'està treballant des de la Comissió de 
seguiment i hi ha un jardí al costat.  

 
A continuació Xavier Farré presenta el procés del PAD i informa que aquest treball en els 
Consells de barri, Comissions de seguiment, etc. cal reforçar-lo amb la plataforma digital de 
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participació ciutadana www.decidim.barcelona. Explica com accedir-hi, fer propostes i donar-hi 
suport i que tothom hi pot aportar propostes i les persones empadronades a Barcelona poden 
donar-hi suport. Aquest procés de participació està reforçat per debats presencials a nivell de 
barri, districte i de ciutat i finalitzarà a mitjans d’abril. Aleshores govern i oposició debatran 
conjuntament fins a l’aprovació al Ple del PAD i el PAM.  
 
Una veïna pregunta si les actuacions proposades estan basades en les propostes del Consell 
de barri i es respon que el govern va presentar les seves propostes al PAD prèviament (que 
sorgeixen del seu programa) i es sumen a la resta de propostes d’entitats i de les provinents de 
consells de barri i espais de participació (que tenen més força que les individuals). La veïna 
creu que a vegades sorgeixen propostes que es repeteixen i proposa que caldria prioritzar 
propostes i sotmetre-les a votació, ja que potser les propostes sorgides de la Comissió no 
coincideixen amb les necessitats. Lluis Maté respon que totes les necessitats que es van parlar 
a l’anterior Consell de barri es van incloure en el projecte però se’ls va demanar escollir-ne 9, 
tot i que les altres es mantenen i defensaran. Tot el que els veïns/es demanen queda plasmat i 
es defensa com a projecte comú.  
 
Domingo Alonso explica que hi ha 2 grups de persones que treballen coordinadament, el 
Consell de barri i la Comissió de seguiment, grup de persones que es reuneixen més sovint per 
treballar temes i proposar-ne de nous, i recorda que totes les persones que vulguin poden 
participar-hi. Ignacio Irazoqui pregunta si el treball de la Comissió de seguiment està incorporat 
a la web i es respon que sí, ara cal donar suport a les propostes. 
 
5. Precs i preguntes 

 
Comentari / pregunta Resposta 

Lluís Florez comenta la necessitat de fer el pipi-
can del parc de la Font Florida més ampli i 
aixecar la tanca. Afegeix que al jardí entre C. 
Mineria, Gran Via i la Campana, hi ha 2 passos 
de vianants però molta gent passa pel mig (per 
una qüestió d’incivisme). Fa anys Parcs i 
Jardins hi va posar pedres convertint-ho en un 
pas “oficial”, però després no hi ha pas de 
vianants i provoca accidents. 

Es pren nota de la demanda. 

El Sr. Jaume Asens, Regidor del Districte, es refereix a la petició concreta d’organització diferent de 
l'espai i pregunta si hi ha més gent que voldria treballar-ho: 

 Carles Rodríguez diu que en l’últim Consell de Barri i en l’anterior es va parlar que la situació actual  
“uns que pregunten i uns que responen” no és una dinàmica bona per debatre i resoldre temes. 
Canviar la distribució té un sentit i ja es va aprovar a la Comissió de seguiment. No és només sobre la 
distribució de l'espai sinó la dinàmica de treball per poder debatre i no per fer pregunta – resposta, que 
no és la que estableix el reglament.  

 El Sr. Jaume Asens diu que la demanda expressada feia referència a distribuir-se de forma diferent, i 
que la dinàmica del Consell és un altre tema. Carles Rodríguez respon que la demanda també és per 
canviar la dinàmica de treball. Una altra persona considera que la Comissió de seguiment és més 
operativa i potser allà va bé fer-ho en rodona per fomentar el debat, però en el Consell és igual 
l’organització. Es proposa votar a mà alçada i una veïna pregunta què comporta fer-ho en cercle, si el 
que es vol és que es solucionin els problemes. Carles afegeix que lo important no és com es seu, sinó 
com es fan els Consells de barri. Lo important és la dinàmica que pren el Consell perquè no sembli 
una Audiència sinó un Consell segons la normativa que els regula.  

 Un veí considera que si es tracta de votar que sigui amb propostes concretes i raonades, i una altra 
persona pensa que si venen al Consell per prendre decisions cal rebre documentació abans. Lo ideal 
seria rebre uns dies abans les propostes perquè es pugui treballar prèviament.  

 Una veïna diu que Carles Rodríguez ja va proposar a l’anterior mandat aquest canvi. Recorda la seva 
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proposta de votar les propostes més importants tretes de la Comissió de seguiment. Un veí respon 
que la Comissió fa el seguiment d’aquests temes i han escollit 9 propostes d’entre moltes però si es 
vol escollir caldria assistir a aquestes reunions. Cal pensar també que no està pressupostat i 
l’Ajuntament ho ha d’aprovar abans. 

 Xavier Farré afegeix que una cosa és l’espai i l’altre el Consell. El funcionament dels Consells és 
homogeni a la ciutat i s’està treballant per millorar el seu funcionament i la vinculació, proposta que 
s'està treballant des del districte i que es posarà en comú a la resta de la ciutat. Es farà un retorn als 
consells de barri i a través del Consell sectorial de Participació del Districte, obert a tothom que vulgui 
participar, on es fan propostes de millora. En tot cas la qüestió espaial pot influenciar en la forma de 
debatre però del funcionament dels consells més endavant se'ls farà una proposta de millora.  

 Lluís Maté diu que tenint en compte que s'està treballant amb la dinàmica es queda a l’espera de la 
proposta per fer el debat després, i s’està d'acord. 

El Sr. Jaume Asens comenta que han rebut queixes vinculades a l'ús indegut a la normativa 
d’estacionament de bombers i GUB a la Font Màgica i s'ha donat l’ordre perquè no continuï. En aquest 
espai es procedirà a posar pilones per solucionar aquest qüestió que se'ls va traslladar com a queixa. 

Es diu que a la cruïlla entre els carrers Morabos, 
Dels Gimbernat i Nord, al Caixaforum, els 
cotxes pugen molt ràpid i proposa posar una 
banda sonora al paviment. 

Es pren nota de la demanda 

Un veí explica que a les persones que fan 
activitats dels tallers culturals, a primers de 
trimestre se'ls va cobrar un 30%-50% més 
sense cap avís ni comunicació. Unes usuàries 
van preguntar el per què i sembla que se’ls va 
donar una resposta no adequada, dient que ho 
preguntessin a un altre lloc. Considera que els 
preus s'han d’entendre com un preu públic o 
una taxa i cal saber qui els estableix, perquè 
s'han unificat els preus a la ciutat i paguen igual 
que a Pedralbes. Els tallers de 3hores valen 60€ 
al trimestre, que és el que ell paga a les 
Picornell on hi ha un gran ventall d’activitats. 
Pregunta per què no se’ls va dóna cap 
explicació i considera un abús la pujada de 
preu. Demana que se'ls digui d'on surten, quin 
és el cost i perquè no s'ha avisat.  

Jordi Tarradell respon que des de l'ICUB a partir de 
setembre es van unificar i marcar preus per 
cadascuna de les activitats, concretament 
2,60€/hora. Els preus del que es cobra per cada taller 
es publiquen a les agendes, que es lliuren abans de 
la inscripció, i venen marcats per l'ICUB. 
Personalment va voler parlar amb aquestes usuàries 
i com que no estaven d'acord se les va enviar al 
Districte.  

Jesús García, sobre el funcionament del Consell 
de barri, considera que la rotllana no serveix per 
canviar la dinàmica. Demana que les persones 
de la taula donin més informacions i no haver 
d’esperar 1 any a que l’acció política comenci. 
Agraeix que escoltin la ciutadania per internet i 
als Consells però els demana que comencin a 
treballar.  

Sobre el tema del Turó no ha rebut una resposta 
positiva i pel barri és un tema crucial que no pot 
esperar perquè està abandonat fa més de 30 
anys.  S’alegra que avui s’hagi respòs que es 
preocuparan del tema del Turó però el Conseller 
ha dit que no hi ha diners per la indemnització 
però sí es pot millorar l’habitabilitat. Ell recorda 
que ara el que el Consell sol·licita a l’Ajuntament 
és que canviï el PERI, no que arreglin els 

Domingo Alonso respon que encara no s’ha arribat a 
cap solució perquè estan pendents del PAD, i fins a 
juny o juliol no es decidirà el que es pot fer amb el 
pressupost disponible. No s'ha avançat respecte el 
passat Consell però s'està tractant la possibilitat de 
fer un canvi de sòl per posar la zona verda en una 
altra zona de la ciutat, tot i que es desconeix.  

Xavier Farré afegeix que després de tants anys en 8 
mesos no es pot desencallar, és una necessitat que 
requereix molts recursos econòmics i si es modifica el 
pla general s'ha de compensar en zona verda en 
altres zones de la ciutat, així que no és una solució 
fàcil i resoldre-ho d'un Consell a un altre és 
impossible. S'està treballant pel PIM però pot 
comprometre altres partides i a més també hi ha 
altres Peris (Poble-Sec, Hostafrancs, ...). Desafectar-
lo també és complicat per qüestions d’accessibilitat 
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carrers, i demana una resposta.  

 

perquè no es pot deixar així, així que es requeriria 
modificar el PERI i un pla d’inversió per fer-ho 
habitable. Proposa fer-ne un monogràfic i intentar 
parlar també de les inversions necessàries per 
l’expropiació o desafectació.  

Carles Rodríguez pregunta per que no hi ha 
diners i creu que són arguments vells ja sentits 
altres vegades, sabent que el tema econòmic no 
és un problema per l’Ajuntament. Es demana 
que es reconsideri de base la qüestió del PERI. 

Es respon que es valora en 9M€ l’expropiació, però 
estan parlant de desafectar.  

Jesús García demana obrir aquest debat i Àlex 
afegeix que el principal problema és la 
incertesa, portar temps sense saber si es pot 
arreglar la casa sense por que la tirin. Des de 
l’Associació d’afectats del PERI demanen un 
compromís i voluntat clara d’intentar solucionar 
el tema aquest mandat. En tot cas després ja es 
lluitarà perquè no tirin les cases. 

Es recullen totes les demandes. 

Gemma demana que per les properes reunions 
es doni la paraula a les persones que no han 
intervingut i no les que ho fan 5 o 6 vegades. En 
relació al soroll, comenta que al C. Mèxic hi ha 
una discoteca, focus amb soroll continu de caps 
de setmana i entre setmana. En un carrer tan 
estret no hi hauria d'haver una discoteca o cal 
prendre mesures. La GUB ha intervingut i hi va 
haver una reunió fa poc entre la GUB i els 
propietaris per intentar buscar una solució, però 
sembla que no estan aplicant les mesures.  

Es pren nota de la demanda i es recorda que hi ha 
una Taula de Convivència que tracta aquests temes 
al Districte. 

Arnau informa sobre la inseguretat a la 
muntanya de Montjuic, ja que s’hi aparquen 
vehicles i després els cotxes apareixen amb els 
vidres trencats o les rodes punxades. Sobre el 
tema del PERI, comenta que cal tenir 
constància que la ludoteca de Can Cervera, que 
està dins del PAD, està afectada pel PERI (i cal 
afanyar-se perquè no caigui). Pregunta com 
està el tema de l’Esplai Turons, perquè entenen 
que no entrarà en aquest PAD, però vol saber si 
es farà alguna cosa  o no i què hi poden fer.  

Domingo Alonso respon que s’entoma el tema de la 
seguretat al C. Dàlia, Ferrer i Guardia, Sarrahima, 
etc. i que es fa un esforç en desafectar Can Cervera. 
Sobre l’estat del local de l’esplai s’intentarà arreglar-
ho, almenys el tema de les goteres. 

Carles Rodríguez recorda que a l’última reunió 
del 04 de novembre el veí Jordi Roca va fer 3 
intervencions referides a les bicicletes, a la 
senyalització del carril bici de la Gran Via i als 
excrements gossos i el Regidor va respondre 
que potser caldria senyalitzar millor el carril de 2 
direccions i pregunta si s’ha fet. Norma Lucero 
va demanar més presència de la GUB i 
pregunta si s'ha fet alguna acció o gestió per 
millorar-ho. Proposa que primer s'haurien de 
revisar les actes i el que s'ha fet o no s'ha fet.  

El Regidor entoma la crítica i creu que és una bona 
metodologia que en el proper Consell de Barri es faci 
un repàs del que s'ha dit i de l’estat de la qüestió.  

Xavier Farré recorda que també es va dir que 
s’esperaven millores amb els canvis a Plaça 
Espanya, fet que redreça les bicicletes cap a la 
vorera de la banda esquerra. En tot cas es poden 
incorporar qüestions de senyalització, però no 
inversió. Sobre la GUB es respon que es pot elevar al 
servei però tenen peticions de tot el Districte i cal ser 
conseqüents amb la quantitat de recursos concrets. 

 
S’agraeix l’assistència i sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  


