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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

Data: 23 de novembre de 2016. 19h 

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

 
Persones assistents:  
Laura Pérez Castaño, Regidora del Districte 
Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri 
Albert Deusedes, Conseller del Barri 
Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte 
 

Consellers/es: 
Georgina Lázaro, CDC 

David Labrador, C's 

Lluïsa Pahisa, CUP 

J.A. Calleja, PPC 

 

Entitats i veïns: 
Elisabeth Ventura, Jam Session 

Julià Carrasco,   AA.VV Font de la Guatlla 

Alejandro Casero  Salvem el Turó 

Julià Bort,   AA.VV Font de la Guatlla 

Leonard Ferran,  AA.VV Font de la Guatlla 

Emiliano Duch,   AA.VV Font de la Guatlla 

Carles Rodríguez,  veí registrat Comissió Seg. 

Ignacio Irazoqui,  veí registrat Comissió Seg. 

Jordi Tarradell,   veí registrat Comissió Seg.  
G. Urbana  Policia comunitària 

Josep Cuadras  Tècnic en gestió de projectes 

Maria Rengel  Directora serveis a les persones i al territori 

 
Total assistents: 62 persones 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta anterior 

2. Informacions diverses del Districte 

3. Actuacions per molèsties acústiques 

4. Millores Turó Font de la Guatlla 

5. Torn obert de paraules 

 
Annexos a l’acta 
 

1. Document de treball: Grup de la Comissió de seguiment Mobilitat i Transport 

2. Document de treball: Grup de la Comissió de seguiment Manteniment i Obres 

3. Document de treball: Grup de la Comissió de seguiment Turó de Font de la Guatlla 

4. Document de treball: Grup de la Comissió de seguiment Equipaments i Muntanya de 

Montjuïc  
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1. Aprovació de l'acta anterior 
 
Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de l’anterior reunió. Carles Rodríguez recorda la 
proposta de fer seguiment dels temes tractats de l’acta, ja que sinó quedaran pendents els 
punts que havien quedat pendents anteriorment. 
 
Albert Deusedes, Conseller del barri, dóna la benvinguda i comenta que tal i com es va decidir 
en l'anterior Consell de barri té previst fer un repàs de l’acta. A més en l'ordre del dia hi ha 
punts en que la Regidora també farà un repàs i altres temes pendents s'han tractat en la 
Comissió de seguiment del Consell de barri. 
 
Afegeix que en l'ordre del dia no hi ha un punt específic que consta que preocupa i molt als 
veïns/es de Font de la Guatlla com és el bus 37. És cert que s'havia pensat de posar-lo a 
l'ordre del dia però recorda que qui el configura es la Comissió de Seguiment, i en la darrera 
del 08 de novembre (que va ser molt participativa i llarga), tots els membres es van oblidar de 
configurar-lo. És per això que no està a l'ordre del dia però això no vol dir que no es parli, ja 
que és un dels punts principals de la Regidora.  
 
Ignacio Irazoqui explica que van incloure el tema i va ser tractat en la Comissió de seguiment, i 
per això es comptava que constaria en l'ordre del dia. Considera que ho poden corregir perquè 
la Comissió és un òrgan de participació igual que el Consell de barri, i el que es tracta allà és el 
que després hauria de contenir l'ordre del dia. No és una crítica però si un toc d'atenció. 
 
Carles Rodríguez comenta que està d'acord en que la Regidora faci un repàs i que els temes 
que surten al Consell de barri siguin seguits per la Comissió de seguiment, però el problema és 
que l’acta la reben molt tard (la del juliol la van rebre quan ja s'havia fet la Comissió de 
novembre). S’acorda que la Comissió de seguiment rebi l’acta del Consell amb antelació.   
 
La Regidora es presenta i comenta que seria bo que l’acta fos distribuïda no només a la 
Comissió de seguiment sinó que fos compartida amb totes les persones que assisteixen al 
Consell, i per això demana que facilitin les seves adreces de correu. Recorda que també 
s'havia demanat que es compartissin els pressupostos de l’any anterior, una dada pública que 
s'ha enviat via mail. Ho considera una bona pràctica i informa que aquest any s'ha millorat la 
pàgina web, intentant que les dades estiguin en una plataforma consultable, i avui si s’escau es 
poden tractar en detall i resoldre els dubtes.  
 
2. Informacions diverses del Districte 
 
A continuació s’informa sobre: 

 Nova xarxa de bus: en relació al bus 37 és un dels temes tractats a la Comissió, tema que 
també es va tractar al Consell de barri de la Marina. Informa que els temes de mobilitat es 
porten a nivell supramunicipal a  l’ATM (governada amb el PSC i ERC), on l'Ajuntament té 
la presidència. Es va fer una proposta tècnica en una reunió d’experts, moment en que va 
sortir l’alarma sobre que aquesta proposta suprimeix, modifica i posa nous busos. Recorda 
que es fa amb la lògica de la xarxa octogonal, que la idea té un recorregut en mandats 
anteriors i que s'ha anat implementant parcialment durant els últims anys. Ara es vol 
finalitzar la implantació i es podrà així disposar d’una visió general. Aquesta xarxa és una 
aposta que guanyarà en eficiència, transport públic, més agilitat i rapidesa, seguint la 
filosofia que de qualsevol punt a l'altre s'ha d'arribar amb un transbordament, fet que afecta 
de diferent manera als barris. En el cas del Districte de Sants-Montjuïc s'han posat en 
defensa alguns espais (zones) que surten afectades de manera negativa, especialment 
quan s’afecten les connexions amb equipaments bàsics com els de salut. El Districte ha fet 
saber que no hi estan d'acord i que cal repensar alguns canvis. A principis de desembre 
està prevista una reunió amb la Regidora de mobilitat, amb qui s’està en relació diària, per 
explicar-los la proposta d'acord. No se’ls diu que el 37 va fora sinó que s'ho estan mirant, i 
des del districte es defensa que si hi ha d’haver canvis no vagi a pitjor i es tingui en compte 
la gent gran i els equipaments, i es tingui especialment en consideració el 37.  
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A continuació es fa un repàs dels temes pendents de l'anterior Consell: 

 Aparcaments a la Plaça de Josep Puig i Cadafalch: s'informa que hi ha hagut un canvi en la 
intendència de la Guàrdia Urbana i el referent Sergi Amposta ha sigut rellevat per Àngel 
Burrel, qui aquests dies està entrant en coneixement amb el Districte, les seves dificultats 
com la gestió de la muntanya i tot el que suposa en relació a recursos humans, serveis, etc. 
El tema dels aparcaments a Puig i Cadalfalch en principi està enfitonat, tot i que encara es 
posen algunes multes. Les últimes notícies de la GUB són que no s'hi està estacionant.   

 Sobre la disminució de la velocitat a Poble Espanyol i a Ferrer i Guàrdia s’explica que està 
prevista la posada en marxa d'un radar mòbil. És un lloc on hi ha bastantes denúncies de 
circulació.  

 Estan pendents de l’arranjament del semàfor d'aquesta zona, que continua en mans de 
Fecsa Endesa. 

 S’estan treballant altres demandes pendents, per exemple s’està en converses amb 
l’Agència de Salut Pública pel tema de la presència de rates a Can Cervera. Si no ho 
intervé l’Agència es contractarà a una empresa especialitzada.  

 S’està en converses amb BSM pel tema del sistema d’informació sobre els talls de mobilitat. 
Encara no hi ha acord però s'està mirant de trobar una bona solució i veure qui ho gestiona. 

 També s'ha arranjat el forat del mur de l'institut XXV Olimpíada. 

 Albert Deusedes recorda que el PAD ja es va explicar en l'anterior Consell.  

 Sobre el tema de la contaminació acústica se’n parlarà com a punt específic de l'ordre del 
dia, així com de la Pèrgola i altres punts.  
 

Carles Rodriguez pregunta pel tema del pipi can i llegeix el paràgraf de l’acta anterior en que es 
va tractar aquest tema. Recorda que sobre el Consell ciutadà no es va donar el llistat de les 
persones que el composen. Albert Deusedes respon que en l'últim Consell de barri es van 
decidir les persones que en formen part i Carles Rodríguez especifica que es va dir que se’ls 
facilitaria el llistat de totes les persones membres, més enllà de les del barri. Albert Deusedes 
destaca que molts d'aquest temes no es poden anar repetint, per això estan les comissions de 
seguiment. Sobre el pipi can es recorda que al Parc de la Fontflorida es va demanar que 
s’aixequés més la tanca per evitar que saltessin els gossos. 
 
Albert Deusedes repeteix que els temes que estan pendents i d’altres que estan en marxa es 
van tractant en grups de treball existents, com el de Mobilitat. No es tracta de reproduir en el 
Consell de barri els debats punt per punt del que es fa a la Comissió de seguiment, sinó els 
punts més importants. Afegeix que sí que és veritat que es va comprometre a fer arribar qui 
formava part del Consell ciutadà i això està pendent. 
 
Ignacio Irazoqui diu que el 37 des de la Marea de pensionistes i des del punt de vista de la gent 
gran del barri és un tema que els hi preocupa i hi estant treballant. Són conscients que el 
govern del Districte està en contra que s’elimini al 37, però avui és el primer dia que 
públicament manifesten que estan fent gestions per la no eliminació del 37. Vol recordar a la 
Regidora que no hi ha pla més opac i sense participació que el desenvolupament de la xarxa 
octogonal. Per tant, diu que no es creuen i no tenen confiança en la direcció de TMB, perquè és 
un organisme opac les decisions del qual no són sotmeses a la ciutadania. Afegeix que el 37 és 
un tema molt sensible per ells, destacant que dels 12.000 veïns/es de Font de la Guatlla 
aproximadament 2.500 tenen més de 65 anys. Posa de manifest que no és una línia més i per 
tant troba a faltar un pronunciament clar de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament respecte aquest 
tema, com han fet en el desenvolupament de la bici, les pacificacions dels carrers, etc. 
Comenta que els veïns/es del barri no saben quina és la solució que eviti l’eliminació del 37, 
però hi ha veus que diuen que podria convertir-se en un bus de barri, que és factible, però en 
aquest cas caldria anar amb compte perquè tenen una freqüència 3 o 4 vegades menor que els 
normals. Finalment afegeix que el talant de la direcció de TMB, diu dominada per un grup d'ex 
polítics diversos que cobren sous molt grans, exigeix a l'Administració actual de Ajuntament de 
Barcelona que es posicioni políticament i es comprometi a que el 37 no s’elimini, però no 
només amb paraules. I que els veïns/es afectats puguin participar en la solució.  
 
Lluis Maté demana que es mesuri el temps de parlar perquè tothom té dret a participar i Albert 
Deusedes recorda al final del Consell hi haurà un punt de torn obert de paraules. 
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Xavier Farré vol aclarir que com ha dit la Regidora sobre la proposta de la xarxa octogonal, es 
troba en una fase inicial i que la implementació no és fins a finals del 2017. Pel mig hi haurà 
sessions obertes participatives en les que es convocarà als veïns/es i s'informarà sobre tota la 
xarxa i les possibilitats de modificacions. Volen vèncer aquesta sensació d’opacitat i per tant es 
farà una exposició pública i es respondrà al que calgui. Ignacio afegeix que l’únic decidit i 
aprovat és el desenvolupament de la fase 5a d'implementació de la xarxa, i en aquesta diu 
expressament que s’elimina el bus 37 perquè, segons la seva explicació, hi ha altres línies. Els 
hi va preocupar perquè en la informació no desmentida es deia que la implementació estava 
prevista a principis de l'any 2017 i es respon que no, serà a finals del 2017. 
 
3. Actuacions per molèsties acústiques 
 
Albert Deusedes destaca que és un dels punts que genera més molèsties i debat. Informa que 
en la darrera Comissió de seguiment del 08 de novembre hi va assistir l’Adjunt a la gerència del 
Poble Espanyol, on va explicar vàries accions que tenen la determinació de fer. 
 
Des del Districte i des de la Comissió de seguiment van estar-hi d'acord, i es valora 
positivament que el Poble Espanyol tingui aquesta implicació, afegint que benvingut sigui el 
tarannà col·laborador per involucrar-se amb el barri i per solucionar el problema, tot i que 
l’escepticisme sobre les solucions per totes les molèsties és molt gran. Destaca les accions que 
ha fet el Poble Espanyol a instàncies de Districte, i les pròpies: 

 Estudi de l’impacte acústic: el Poble Espanyol és conscient que amb això no n’hi ha prou 
però són unes primeres iniciatives. 

 Control del soroll dels concerts i el soroll que generen els seus visitants a les entrades i 
especialment a les sortides.  

 
Explica que arrel de la rebuda d'una queixa del C. Rabí Rubèn, d'un veí que pateix aquest 
sorolls, el Districte va col·locar un sonòmetre que emmagatzema les dades sonomètriques. Les 
zones de sensibilitat acústica es divideixen en diferents tipus de zona i en aquest cas és una 
zona A4, on l’objectiu és de 65 decibels de dia (07 a 21h) i  vespre (21 a 23h) i 55 decibels de 
nit (23 a 07h). Es van processar les dades i es destaca que no s'ha detectat una relació directa 
entre els actes i els nivells rebuts en el punt de mesura. Destaca que no s’està dient que no hi 
hagi soroll o que no se senti, sinó que no es supera el que la normativa permet.  
 
Es mostra un quadre amb les dades recollides per setmanes d’agost a octubre, que s’enviarà a 
tothom qui estigui interessat. Es mostren les dades de cadascuna de les 3 franges horàries 
respecte el màxim de qualitat de so al que es pot arribar, destacant que només es supera el 
divendres 9 de setembre (4 dècimes) i el dimarts 13 de setembre en 3 punts. Es seguiran 
prenent dades per saber com evoluciona el tema i si les accions que està prenent el Poble 
Espanyol estan tenint efecte o no.  
 
Carles Rodríguez pregunta si  consideren que els veïns/es es queixen perquè volen. Es respon 
que no. El que s'està dient és que amb la normativa a la mà com a Districte no poden actuar 
perquè estan dins la normativa, però s’ha de vigilar. 

 
Montse diu que els veïns/es ho pateixen de mitjans de juny a finals de juliol i que és 
inaguantable, especialment en una setmana que hi ha un festival de música. Considera que es 
pren el pèl a les víctimes, ja que és continuat i durant anys. Ha hagut de posar una doble 
finestra i inclús tancat se sent, i al juliol han de marxar. Des del carrer s’escolta diferent però 
des d'un 3r o 4t el soroll és continu. Afegeix que van trucar a la GUB però els hi van dir que es 
truqués al Districte, i a l’inrevés. Opina que al llarg dels anys s'han fet moltes intervencions però 
tot i així són víctimes. Albert Deusedes respon que no pretenen prendre el pèl a ningú i té raó 
que les grans molèsties són al juny i juliol, però les mesures es van fer a l’Agost perquè és un 
compromís que es va prendre en l’anterior Consell de barri de juliol. Això no significa que es 
deixi de fer sinó que es seguirà fent, també al juny i juliol. Recorda que aquestes dades són 
preses des del 3r pis del C. Rabí Rubèn 29, i per tant en altres llocs del barri les dades segur 
que són diferents. Informa que presenten les dades perquè són conscients del problema. La 
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intenció és compaginar el dret a l’oci amb el descans, tenint en compte que no es pot demanar 
que el Poble Espanyol aturi les seves activitats. 
 
Es pregunten els valors mitjans de cada franja horària  perquè pot significar l’existència de pics 
molt més grans, i es demana que s'haurien de mostrar els màxims.  
 
Albert Deusedes afegeix que amb el Poble Espanyol s'ha pactat que facin accions concretes 
pels esdeveniments amb música, a part del control a la sortida (s'ha posat personal per intentar 
ordenar la sortida de la gent). S’ha pensat instal·lar una carpa, també un empostissat de fusta 
al terra per absorbir el soroll, més altaveus i menys potents repartits que emetran menys 
decibels. Inclinació dels altaveus cap al terra. Instal·lació de lones acústiques, etc. La setmana 
vinent es disposarà de l’informe definitiu. Repeteix que no és la solució però són uns primers 
passos que s’agraeixen i estan disposats a posar solucions tal com es va veure a la Comissió. 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Àlex celebra el canvi d’actitud del Poble Espanyol però destaca que un dels dies es van 
passar per alt la normativa, fet que mereix una sanció, i es mostra sorprès en que sigui el 
propi Poble Espanyol el que paga el mesurament. Xavier Farré respon que la  l'ha pagada 
el Districte a petició del Consell de barri i el veí afectat. Afegeix que caldria veure si el fet 
que hagi superat el mesurament màxim és degut a un esdeveniment del Poble Espanyol. 
Informa que el problema de mesurar sorolls de l’ambient és que no es pot distingir l'activitat 
origen que la genera. A més, una activitat pot superar durant 12 cops l'any els nivells 
autoritzats, així que si es pogués determinar que l’origen és el Poble Espanyol es podria 
acumular fins a 12 vegades. Àlex opina que aleshores la normativa és “barra lliure” i més si 
no es pot aïllar qualsevol mesurament. Està d'acord en que no hi ha suficients dades per 
sancionar-los però és obvi el que està passant i estan jugant amb la normativa. Xavier 
Farré es posa a la seva disposició per si cal fer un monogràfic sobre el mesurament i 
destaca que no hi ha diferències entre les hores d'activitat i de no activitat i que algunes de 
les franges horàries en hora diürna inclús tenen situacions de més soroll que en hora 
nocturna. En aquest carrers es capten molts altres sorolls. 

 

 Montse comenta que les persones que van fer el mesurament van dir que ho pagaven des 
del Poble Espanyol. Es respon que el Poble Espanyol ha fet altres mesuraments però en 
aquest cas l’Ajuntament també. 

 

 François es presenta com a promotor del Poble Espanyol i comenta que són problemes 
que coneixen. Diu que fa poc que el Poble Espanyol és molt conscient del problema, a 
diferència d’abans, i que el problema amb la normativa és que només mesura un tipus de 
decibel però no els greus. Pensa que tant el Poble Espanyol com ells organitzen 
esdeveniments i lloguen l’espai a diversos promotors, que no venen amb la mateixa 
filosofia o valors, especialment a l’estiu quan venen 1 o 2 dies, fan diners i després marxen. 
El tema dels greus efectivament s'ha de mesurar i creu que el Poble Espanyol estaria 
disposat de determinar una solució amb els veïns/es i comprometre’s a estudiar com baixar 
uns decibels. Cal respectar la normativa de nit però també cal respectar-la de dia. Informa 
que efectivament s'està estudiant la instal·lació d'una carpa, per part del promotor 
d'aquests esdeveniments, i mesures per reduir l’impacte. De moment han aconseguit estar 
per sota del nivell, ja que tenen sonòmetres i limitadors i ho mesuren cada mitja hora. 
Opina que es poden fer més coses i s'està estudiant per exemple fer parets acústiques, 
que seria la única manera d’evitar el tema dels greus. Demana que imposin aquestes 
normes a tots els promotors, inclosos als que vénen només 1 dia. Considera que segur que 
es veuran els resultats i que el Poble Espanyol ho ha entès, sabent que el problema més 
important és al juny i juliol amb el Sonar i altres concerts. Saben que han de conviure amb 
el barri i que han de buscar solucions.  

 

 Carles Rodríguez considera que l’objectiu s'ha millorat ja que tant el Poble Espanyol com 
l'Administració ara sí s'han implicat en aquest tema, perquè han passat molt temps 
denunciant-ho. Per tant hi ha un avenç que s'ha de reconèixer, tot i que hi ha molta cosa a 
fer també. Informa que a la Comissió de seguiment ja es va dir que aquest estudi era per 
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part del Poble Espanyol i es respon que no, aquest és de l’Ajuntament i els resultats del de 
l’estudi del Poble Espanyol no es tenen encara. Pregunta per què les dades es prenen a 
distància del lloc on viu la gent, ja que la normativa diu que s'han de prendre on es genera 
el soroll, perquè sinó el problema del soroll dependria de la difusió d’ones, que és aleatori. 
Albert Deusedes celebra que es vegi com un avenç però són conscients que queda molta 
feina per fer, i al Poble Espanyol també en són conscients. Afegeix que la normativa 
diferencia entre el soroll que es capta dins de casa i el que es capta a la via pública, però 
no especifica que s'hagi de prendre on es genera el soroll. En tot cas es mirarà la 
normativa i es pot enviar. 

 

 Jordi agraeix l’explicació de François com a promotor però considera que seria bo posar els 
mínims i màxims per veure els pics, no només en un moment puntual sinó les constants. 
Per exemple el Brunch d’aquesta setmana l'ha sentit. Afegeix que caldria posar un 
sonòmetre als edificis que hi ha just enfront. Albert Deusedes respon que sí, en són 
conscients i per això diuen que queda molta feina per fer. És complicat perquè s'ha de ser 
molt constant, fer-ho des de varis punts, etc. Avui s'han presentat dades però es seguiran 
posant sonòmetres al mateix punt i a altres llocs, treballant conjuntament aprofitant la 
voluntat del Poble Espanyol i dels promotors. 

 

 Emiliano Lluc mostra un llistat de les festes de música electrònica a la Plaça major del 
Poble Espanyol, que vol dir amb música a l'aire lliure.  

 

 Pep afegeix que no tot s'acaba amb el Poble Espanyol, ja que per exemple a l’Av. Maria 
Cristina s’hi fan curses amb altaveus, proves de so a totes hores, etc. S'ha dit altres 
vegades però caldria una normativa per als actes a l'aire lliure propers a habitatges per 
evitar que es posin altaveus a certa potència. 

 

 Ignacio explica que a la Comissió de Seguiment es va valorar positivament que el Poble 
Espanyol afronti el problema i recorda que la conclusió és que l'Ajuntament tractaria 
d’elaborar un protocol d'actuació específic bilateral amb el Poble Espanyol. Albert 
Deusedes respon que és el que s'ha explicat anteriorment. 

 
4. Millores Turó Font de la Guatlla 
 
S’informa que s'han fet millores al Turó de Font de la Guatlla, sol·licitades per l'associació de 
Salvem el Turó, que s'han treballat en el marc de la Comissió de seguiment. A part de 
reivindicar la necessitat de donar sortida al PERI, tema que s'ha tractat ja en reunions, 
l’associació també reclamava 22 actuacions urgents al barri per millorar-lo i dignificar-lo.  
 
Tot i que no seran suficients es parteix d'aquest punts, dels quals s'han compromès a fer-ne 16 
(10 dels quals estaran fets abans del 31 de desembre d'aquest any). Començaran la setmana 
vinent. Els altres 6 es faran durant el primer trimestre del 2016.  
 
En una reunió posterior a la Comissió de seguiment es va parlar detalladament d’algun 
d'aquest punts, que són: rehabilitar una de les fonts d’aigua, arranjament dels accessos i el 
paviment del c. Pas de Valls, pavimentació de l’accés dels habitatges del c. Gessamí, millora i 
manteniment de les escales dels carrers de la Begònia, neteja del jardí del tram del C. 
Crisantem, col·locar papereres, eliminar el pal de fusta elèctric, posar contenidors, delimitar els 
marges del parc infantil, enllumenat, neteja i millora dels terrenys del C. Gessamí, caseta de 
Fecsa, etc.  
 
Àlex destaca que celebren el canvi d’actitud de l'Ajuntament en general i estan satisfets per les 
mesures, que demostren una voluntat que passin coses allà. Tothom veu que són mesures 
molt bàsiques però són una invitació per seguir en aquest línia. Especifica que la font serà la 
del C. Dalia i el paviment serà de ciment (tot i que no segueix els patrons de la ciutat en aquest 
sentit). Considera que són mesures concretes que calien però no volen que distreguin el focus 
del problema principal: estan afectats des de fa anys i hi ha la necessitat de trobar-hi una 
solució. S'està en una taula de negociacions per intentar resoldre el problema però no s'ha 
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avançat molt des de l’última vegada. Agraeix el que s'ha fet però fa constar que es seguirà 
treballant en el tema. Albert Deusedes destaca que té raó que la feina principal és la taula 
iniciada per treballar conjuntament el PERI del Turó: les mesures són necessàries i s'han 
d’explicar però desencallar el PERI és el més important.  
 
5. Torn obert de paraules 

 
La Regidora informa que s'està tramitant el conveni de gestió cívica del Centre Cívic amb 
l’AA.VV. de Font de la Guatlla, que és l’actual gestora, per la qual cosa es farà sense 
concurrència pública, ja que la valoració de la seva gestió és molt bona. S'està intentant 
agilitzar segons la normativa.   
En aquest punt, intervé el Sr. Lluís Maté president de l’AA.VV. de Font de la Guatlla 
manifestant de manera expressa el desig  de seguir gestionant el C. Cívic sota la forma de 
gestió cívica.  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Àngels veu que es fan coses però no s'han 
centrat en per exemple el C. Mèxic o Sant 
Fructuós, que és un punt vermell de 
l’Ajuntament de Barcelona, ja que en una escala 
de l’1 al 5 està en el 4: hi ha perillositat, droga, 
sexe, sorolls. És un tema que s'està portant des 
de fa molts anys a l'Ajuntament i al Districte i 
mai se'ls ha donat una resposta. Cal tenir-ho en 
compte perquè quan els joves arriben de nit es 
troben amb molta perillositat, és un tema molt 
important i greu.  

Es pren nota de les demandes. 

Joaquima informa que va fer una denúncia a 
l'Ajuntament respecte a gossos deixats anar que 
han atacat diversos gats. Se li va dir que es 
passaria la demanda a Parcs i Jardins perquè 
posessin pictogrames però encara no s'han 
posat. Afegeix que cada dia entre les 07 i les 08 
del matí baixa pel c. Sta. Dorotea i al carril bici 
de Gran Via les bicis van molt ràpid. Opina que 
caldria vigilar-ho perquè és perillós 

Es pren nota de les demandes. 

Pere pregunta si s'ha fet alguna cosa amb el 
tema dels equipaments (Caixafòrum) que es va 
comentar en anteriors consells.  

Posa de manifest que els veïns/es no 
s’assabenten dels actes que es fan al barri (per 
exemple d'una propera cursa). Es va dir que es 
posaria una senyal informativa però encara no 
s'ha fet res.  

Considera vergonyós la quantitat d’autoescoles 
a determinades hores i pregunta si des del 
Districte es pot regular. 

Es pren nota de les demandes. 

Maria Àngels constata que just al costat del parc 
de Montjuïc no hi ha jocs infantils, mentre que a 
l'Av. Mistral n'hi ha 7, a les àrees interiors de 
l'Eixample, etc. Destaca la falta d'equipaments i 
considera que és important que els nanos juguin 
al carrer. 

Es pren nota de la demanda. 
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Jordi Taradell informa que en l’última Comissió 
de seguiment es va acordar que es presentarien 
les propostes des dels grups de treball de 
Mobilitat (11 propostes) i de Manteniment 
d'obres, i pregunta com ha quedat perquè no 
s'ha presentat res.  

Es respon que certament al final de la Comissió com 
era molt tard es va acordar que el resum dels grups 
de treball s’adjuntarien a l’acta i es treballarien 
posteriorment. Recorda que no es poden reproduir 
tots els debats de la Comissió al Consell, ja que 
s’estarien duplicant els òrgans. 

Jordi reivindica la mancança de taxis per 
persones amb mobilitat reduïda, que dificulten la 
mobilitat. Creu que seria bo augmentar les 
llicències de taxis per discapacitats per no haver 
d’esperar 2 dies, així com augmentar la 
subvenció per facilitar els serveis. Opina que el 
benefici seria per tothom.  

Proposa també reduir els horaris dels 
esdeveniments i assimilar-los als horaris 
europeus, fet que és una qüestió de voluntat. 
Caldria intentar que els esdeveniments no 
comencin a les 22h sinó a les 19h, un horari 
més coherent per la gent. 

Es pren nota de les demandes. 

Carles Rodríguez comenta: 

 pregunta si el llistat de propostes de la 
Comissió que ha comentat Jordi Taradell 
queda pendent per la propera Comissió de 
seguiment.  

 Sobre el semàfor del c. Mèxic, que depèn de 
FECSA, considera que és prendre el pèl i una 
excusa, diu que queda sorprès i pregunta qui 
mana en aquest Districte i si han d’anar a 
Endesa. La Regidora demana que no utilitzi 
aquest llenguatge i Carles diu que ell parla 
amb el seu llenguatge. Pregunta quines 
mesures s'han pres. 

 Després d’una exposició es van treure 3 
bancs de la placeta del Mies Van de Roe que 
encara no s'han posat.  

 Opina que la paret de la pèrgola és una 
vergonya. Recorda que un veí va dir que 
duraria anys i tenia raó, i no s’ha explicat res 
d'aquest tema. 

 Demana el nombre de denúncies per accés 
de velocitat, ja que s'ha demanat a diversos 
consells de barri i no n’han informat. 

Es respon que es pren nota del tema dels bancs, que 
es desconeixia.  

Sobre el semàfor es respon que s'està insistint amb 
Fecsa Endesa. És difícil d'entendre però és 
competència d'ells i com a Districte s'ha de perseguir 
perquè donin una solució, tot i que és veritat que 
estan tardant més del compte. 

Sobre les denúncies es comenta que no agrada 
donar aquest tipus de dades perquè són dades que 
no aporten massa sense context, ja que depenen de 
molts factors. Informa que hi ha hagut 245 denúncies 
des de l’1 de gener, de les quals 124 són per temes 
de civisme i 121 per temes de circulació. Com que els 
temes de circulació són molt importants per això es 
parlava de posar un radar en aquesta zona. Carles 
Rodríguez considera que és bo saber aquestes 
dades.  

 

Elisabet Ventura vol parlar del c. Mèxic i c. Sant 
Fructuós, li preocupa el tema perquè ho veu els 
caps de setmana. Com a conseqüència de les 
actituds incíviques d'aquesta gent els carrers 
queden molt bruts, i cada dia estan així. Explica 
que fa fotos i les envia perquè vinguin a netejar 
però ha d'estar trucant cada setmana.  

Sobre el tema del pipi can ho considera molt 
greu perquè està tot ple d’excrements de 
gossos. Finalment diu que no sap el que està 
passant amb la brutícia del barri. 

Es pren nota de les demandes. 
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Victoria recorda que se'ls ha dit que es parlaria 
de la Pèrgola i ho reclama perquè a ella 
personalment i a molts veïns/es els interessa. 
Demana la neteja de la zona del parc de a 
Fontflorida i l'Escola Pau Vila, ja que té risc 
perquè és un lloc on amagar-se per fer 
qualsevol cosa. Demana que Parcs i Jardins s’hi 
posi perquè no ho fa des del març de l'any 
passat. 

Es respon que al primer trimestre del 2017 es licitarà 
l’obra. Ha saltat del pressupost 2016 al del 2017 per 
un tema de prioritats, però sí que entrarà a licitació a 
principis del 2017, així que s’entén que hauria d'estar 
acabada al 2n trimestre. La proposta va quedar 
aprovada en anteriors consells de barri. 

 

Carme diu que s'ha comentat que hi ha altres 
línies de bus, un dels arguments de TMB, però 
puntualitza que això no és així perquè l’única 
línia que els porta a l’Hospital Clínic és el 37. 

Es pren nota de les demandes. 

Núria informa que hi ha un cablejat penjant (que 
un cop es va despenjar i va anar a la seva 
porta). Opina que és antiestètic i el dia que torni 
a caure serà perillós. Explica que ho va fer 
saber a Fecsa i la resposta que va rebre no 
tenia sentit. 

Es pren nota de les demandes. 

Paco Gómez recorda que fa alguns consells de 
barri es va presentar la proposta del C. Indíbil, 
l’últim que quedava del barri. Fa uns dies s’hi va 
caure una veïna i l'Ajuntament li va dir que no hi 
havia cap projecte, així que pregunta si el carrer 
Indíbil està previst. 

Es respon que sí, està a la llista del grup de treball de 
Manteniment i obres. 

 
Norma pregunta a qui pertany l’espai de la pèrgola i es respon que a la Fira. Pregunta doncs 
per què es destinen diners de l'Ajuntament, que són dels ciutadans. Xavier Farré respon que el 
solar, que segueix sent un espai concessionat, es va cedir a l'Ajuntament. Norma considera 
injust que es destinin diners de l'Ajuntament a un espai provisional i que ho hauria de sufragar 
la Fira i es respon que si depengués de la Fira podria tardar molt a fer-se i recorda que la Fira 
no és l’Ajuntament sinó que hi participa, així que la seva capacitat de decisió a dins és relativa. 
Informa que assumeixen el cost perquè no és elevat i perquè és la manera que s'acabi lo més 
aviat possible, tal i com es va tractar en un Consell de barri anterior.  
 
Norma opina que passen ràpid per sobre dels temes més petits com els cables Endesa, ja que 
l’Ajuntament va exigir a Endesa que fes una inversió però no en carrers petits. Albert Deusedes 
respon que no,  hi ha un grup de treball específic per tractar aquests temes. Està molt bé que 
doni la seva opinió de la pèrgola però és un tema que ja es va exposar i tothom va estar-hi 
d'acord. Norma diu que estan sent atacats per diversos fronts i ells com Ajuntament ho han de 
solucionar o bé dir als veïns/es com fer-ho i amb qui s'han de posar-se en contacte. Albert 
Deusedes diu que ja es parla a la Comissió de seguiment i és cert que alguns temes es 
solucionen abans que altres, però demana no reproduir debats, discussions i acords ja presos 
en el Consell de barri. Són temes que ja s'estan treballant.  
 
Finalment, la Regidora recorda que hi ha temes dels que es pren nota com els espais infantils, 
la neteja o els taxis i es derivaran als diferents departaments. Sobre la biblioteca comenta que 
no hi ha novetats i destaca que s'han tractat molts temes, alguns dels quals no es podran 
arreglar entre un Consell i l'altre.  
 
Finalment, s’agraeix l’assistència i sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  


