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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

Data: 25 d’octubre de 2017 a les 18.30h 

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

 
Persones assistents:  
 
Presideixen el Consell de Barri: 
Laura Pérez            Regidora del Districte 
Lluís Maté               Vicepresident del CB 
Albert Deusedes     Conseller del Barri 
Xavier Ferré            Conseller Tècnic 
  
Consellers: 
Georgina Làzaro      PDeCAT 
Fernando Alcalde    C's 
David Labrador        C's 
J.A. Calleja              PPC 
  
Comissió de seguiment: 
Diego Hernández    veí 
Leo Ferran               AA.VV Font de la Guatlla 
Jesús García            AA.VV Font de la Guatlla 
Jordi Tarradell          AA.VV Font de la Guatlla 
Jordi Andolz             veí 
Alejandro Casero     Salvem el Turó 
Nil Vilalta                  Esplai Turons 
Oscar Julià               Salvem el Turó 
Emiliano Duch          Salvem el Turó 
Carles Rodriguez     veí 
Julià Carrasco          AA.VV Font de la Guatlla 
José Tallón               veí 
Lourdes Hidalgo       veïna 
Norma Lucero           veïna 
  
Convidats: 
Joan Fortuny               Assessor Salvem el Turó 
Gerard Lillo                  Democràcia Activa (Districte) 
  
G.U. de proximitat 
Josep Cuadras             Tècnic de Barri 
 
Assistents totals: 62 
 
 
 
Ordre del dia 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2- Resposta als temes abordats en la sessió anterior. 
3- Situació actual del barri de Font de la Guatlla. 
4- Obres a realitzar al carrer Indíbil i Sant Fructuós. 
5- Estat dels treballs del Grup del Turó de Font de la Guatlla 
6- Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l'acta anterior 
 

La Presidència del Consell de Barri  dóna la benvinguda a les persones assistents. 
 
La Sra. Balduque comenta que està d’acord d’aprovar l’acta després dels aclariments rebuts en una la 
reunió que ha mantingut amb el conseller el conseller del barri Sr. Albert Deusedes.  
 
El Sr. Jordi Andolz diu que no s’ha solucionat el tema dels sorolls al Poble Espanyol. Demana que el 
govern municipal reguli aquest aspecte amb més fermesa i per tant que no dóna per aprovada l’acta.  
 
El Sr. Albert Deusedes respon que a l’acta anterior no consta que el problema dels sorolls del Poble 
Espanyol estaria solucionat, sinó que és un tema que encara està en procés de resolució. A l’acta del 
consell de barri anterior hi consta que s’està treballant sobre un programa per reduir els sorolls.  
 
Sense més comentaris es dona per aprovada l’acta.  
 
 
2. Resposta als temes abordats en la sessió anterior. 

Es fa esment de totes les demandes anteriors. 
 

CIUTADÀ/ENTITAT FETS I PETICIÓ RESPOSTA REGIDORA ESTAT 

RETORN 
 
Paco Gómez 
 
 
Sr. Caballero 
Jordi Ametller 

Demana que en la 
remodelació del Sector 3 
Magòria (zona esportiva) es 
tinguin en compte les 
activitats de la zona de 
Magòria. 
El Sr. Ametller demanava  
reunió a la Torreta de Magòria 

 
Ara s’estan fent les reunions 
tècniques i aviat començarà el 
procés de participació. 
 
 
Quan calgui, avisaran a totes 
les entitats i col·lectius 
interessats 

S’està 
actuant. 

 
Ignàcio Irazoqui 

Demana  sobre la prolongació 
de la línia 115 d’autobusos.  
També un espai per a la gent 
gran. 

Amb TMB s’estan estudiant les 
propostes presentades. 
Pel què fa als equipaments 
necessaris s’està elaborant el 
pla d’equipaments de la zona 
de Sants-Hostafrancs-La 
Bordeta i Font de la Guatlla 

Pendent. 

Pere Ramon 
 

Ubicació del semàfor c/ 
Morabos. 
Panells informatius d’activitats 
a la muntanya 
Demana una Biblioteca pel 
barri. 

Semàfor ubicat amb Av Ferrer 
i Guàrdia 
Els panells informatius són 
instruments comunicatius. Són 
elements què formaran part de 
la millora pel què fa a les 
activitats de la muntanya. 
La biblioteca: equipament a 
apuntar a les necessitats del 
barri en el Pla d’Equipaments 

S’està 
treballant 
amb 
Paisatge 
Urbà  
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Paco 
Pregunta per la normativa de 
participació pel què fa a que 
les consultes siguin vinculants 

La normativa aprovada: les 
consultes no són vinculants, 
són consultives. 

En 
seguiment 

Joaquima Cabré 
 
Aurora Martínez 

Excés de velocitat a carrils 
bici  (Gran Via) 
Brutícia a l’espai públic (barri) 
 
Neteja Parc Font Florida 

S’està revisant el mapa de 
carrils bicis per millorar-ne 
l’eficàcia. Tema que es tracte 
a la Taula de Mobilitat 
Pel què fa a la brutícia del 
barri, s’estan fent 
intervencions puntuals a 
banda de la neteja del dia a 
dia. 
 
S’ha passat demanda de 
millora de neteja del Parc Font 
Florida. Si no ha millorat, 
insistiran. 

En 
seguiment 
 
 

Alejandro Casero 

Demana diverses qüestions 
sobre els punts  consensuats 
d’intervenció en el Turó. 
També demana la rampa 
(punt 11) Demanda a BSM 
estacionament zona c/ Dàlia 

Punt 11. S’ha passat a serveis 
Tècnics perquè revisin el què 
s’ha fet (excés de pendent de 
la rampa) 
BSM sobre estacionament al 
c/ Dàlia ha contestat que es 
farà. 
La barana que s’havia de 
posar, s’ha fet. 

 

Angels Tejedor 
Parlava de problemes de 
“botellón” al c/ Mèxic.  

Ja no ens consten problemes 
en temes de “botellón”, si més 
no si algú té informació de la 
zona, ens ho fa arribar i 
intervindran. 

Fet 

 

Laura Martinez diu que els rètols de la reunió del Consell de Barri es van posar el dia anterior a la zona 
de Gran Via. Considera que és molt poca antelació. 
 
Al parc de la Font Florida s’està fent un tractament per actuar sobre les rates. Considera que sobre el 
tema de la neteja aquesta no s’està fent bé al porxo de Gran Via 192. Entén que aquest és privat de la 
comunitat i és aquesta la que se n’ha d’encarregar. Però el problema de l’ocupació del porxo fa que el 
terra estigui ple de greix, rellisqui i estigui mal posat. És un lloc de pas i s’embruta cada dia perquè hi 
ha gent dormint i cuinant. Demana saber què tenen pensat fer per donar solució a aquesta situació.  
 
Respon Xavier Ferré que és espai públic però pertany a la comunitat. La solució dels assentaments 
públics normalment és traslladar l’assentament a un altre indret. L’Ajuntament posa a disposició un 
seguit de serveis per aquestes persones però moltes vegades no els utilitzen. S’acostuma a anar a 
l’espai de l’assentament conjuntament amb la guàrdia urbana per desplaçar-los a altres espais.  
 
Laura Pérez respon amb la idea d’instar a una reunió específica amb les persones implicades i 
abordar-lo amb tota la informació per tal de millorar la convivència.  
 
Recullen la demanda i passaran per l’espai per controlar i supervisar.  
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3. Situació actual del barri de Font de la Guatlla. 

 
Laura Pérez vol fer un agraïment especial a Josep Cuadras que canvia de posició dins de l’Ajuntament. 
Se li reconeix la seva tasca.  

 
Sobre el Poble Espanyol: 
Laura Pérez destaca l’escassa predisposició a la reducció d’activitats que es demana al Poble 
Espanyol. Han investigat l’informe de llicències i s’ha determinat que disposaran d’un total de 12 
activitats l’any extraordinàries.  La qüestió es que s’ha produït un augment de l’activitat nocturna que es 
vol regular mitjançant l’informe de llicències, per tal d’identificar aquelles activitats que no entren en la 
legalitat. Així doncs, s’està treballant un pla de reducció d’activitats nocturnes que es posarà en pràctica 
al llarg de l’any 2018.  

 
Altres temes que es segueixen treballant:  
 

- Zona esportiva Magòria. Es pretén que aquests equipaments donin serveis al barri.   
 
- Sobre l’espai del Tatanet: espai de criança es fa saber que l’espai ja està condicionat i que està 

utilitzant l’espai del c/ Dàlia, 14. 
 

- Es dóna la benvinguda a l’associació que s’ha constituït al solar de la Illa dels 3 horts (Pla 
Buits). 

 
Presentació del procés participatiu del pla d’equipaments de Sants Centre.  
Procés participatiu obert a les entitats, col·lectius i al conjunt de la ciutadania per elaborar conjuntament 
el Pla d'equipaments de Sants centre. El Districte de Sants-Montjuïc vol escoltar i recollir les 
necessitats i propostes de la ciutadania per plantejar un Pla d'equipaments fruit d'un procés de debat 
col·lectiu que permeti crear, millorar i ampliar els equipaments dels barris d'Hostafrancs, Sants, 
Sants-Badal, la Bordeta i Font de la Guatlla. 
 
Objectius del procés 

» Donar a conèixer el procés d'elaboració del Pla d'equipaments i la informació sobre la 
disponibilitat i les necessitats d'equipaments. 

» Recollir les visions, les necessitats, les oportunitats i les propostes en matèria 
d'equipaments de la ciutadania (sobre espais o equipaments tant actuals com nous que calgui 
incorporar). 

» Definir un Pla d'equipaments compartit i tan consensuat com sigui possible. 
El procés de participació comptarà amb un Grup motor o Comissió de seguiment que, entre d’altres, 
vetllarà pel seguiment del funcionament i l'eficàcia dels instruments de debat i del conjunt del procés. 
Fases i calendari de treball previst: informació i presentació, anàlisi i diagnosi, propostes d’equipaments, 
retorn. El procés serà de octubre 2017 a juny 2018.  
 

4. Obres a realitzar al carrer Indíbil i Sant Fructuós. 

En una comissió de seguiment ja es van presentar les obres a fer. Es van presentar 2 projectes i es va 
triar un dels dos: l’opció B. Demà dijous s’adjudica l’obra i en uns 10 dies es formalitzarà el contracte. Al 
cap d’un mes i mig ja començaran les obres del carrer Indibil i Sant Fructuós.  

 

5. Estat dels treballs del Grup del Turó de Font de la Guatlla. 

 
Joan Fortuny, membre de l’Associació de Salvem el Turó explica el procés de les cases afectades del 
Turó de la Guatlla que es va plantejar en tres fases de demolició. La tercera fase ha quedat penjada i 
no s’han començat les demolicions. Els veïns i veïnes demanen que s’arregli el problema. Els tècnics 
van fer reunions amb les persones afectades del Turó perquè aquestes no volien marxar del barri. El 
PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de l’any 1986 calia revisar-lo. Els barris que estan en contacte 
amb la muntanya de Montjuic no estan resolts a nivell urbanístic. El problema es que la zona verda que 
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necessitava tot Barcelona  tingués uns mínims de metros quadrats, això afectava a zones de Font de la 
Guatlla. 
  
Es considera que el plantejament de l’any 1976 no havia estat revisat i aquest any es van començar a 
fer taules de treball amb els tècnics de l’Ajuntament per entendre la situació i revisar si el PERI tenia 
vigència o no. La idea es fer una tercera reunió i fer una diagnosi ja que els propietaris volen mantenir 
l’estructura que limita les cases.  
 
Expliquen que es reuniran amb Jose Tajadura, persona que ha creat els planells. Al desembre a la 
reunió amb l’Ajuntament serà urbanisme qui presentarà possibles solucions. Consideren que la solució 
ha de venir des dels veïns i veïnes.  
 
Carles Rodríguez diu que el problema del Turó abans que es constituís la comissió d’afectats ja estava 
sent tractada. El jardinet va ser fruit d’això. Diu que no només afecta a les persones afectades sinó a tot 
el veïnat del barri. Per tant tothom ha d’estar implicat en la resolució.  
 
Tatiana Soler: membre de l’associació dels horts de Font de la Guatlla. Es va cedir l’espai per famílies. 
L’associació Tarpuna es desvincula del projecte i ara han creat una associació per poder seguir fent ús 
de l’espai. Volen col·laborar amb diferents entitats i també tenen ganes de fer-ho amb gent del barri.  
 
Albert Deusedes: el 12 de desembre es farà l’última reunió amb el col·lectiu Salvem el Turó i es 
donaran a conèixer les explicacions tècniques corresponents. S’haurà de prendre una decisió que 
prendran els polítics, no els tècnics. A partir del debat fet amb els veïns i veïnes es vol prendre una 
decisió concreta. Al proper Consell de Barri ja estarà presa la decisió.  

 

 

 
6. Torn obert de paraules 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Lourdes: demana informació sobre els locals del 
carrer Sant Fructuós, local 3 i 23. Vol saber si hi 
ha alguna denuncia.  

Resposta de Laura Pérez: es recull i es mirarà. 

Juan demana projectar unes imatges. sobre el 
problema de Gran Via. 

 

Albert Deusedes diu que el problema és que és difícil 
tractar amb aquests col·lectius perquè no es deixen 
ajudar. A més és una propietat privada de pas públic. 
Es proposa fer una reunió amb les persones que han 
enumerat les queixes per fer alguna cosa.  
 

Laura Martínez parla del porxo de Gran Via 192. 
Ensenya fotografies de la nit i mostra com hi ha 
gent dormint i la brutícia que hi consta. Comenta 
que han hagut de pagar de la seva butxaca la 
neteja i es queixa perquè diu que elles no 
s’haurien de fer càrrec.  

Carles Rodríguez:  

 agraeix el semàfor que s’ha ubicat al 
carrer de Moragas i Ferrer i Guàrdia.  

 Sobre el pla d’equipaments comenta 
que hi ha una cosa que li neguiteja molt. 
En relació als barris als que està 
destinat diu que tot s’ho queda Sants. Li 
fa por que en la recerca del pla 
d’equipaments es quedaran sense cap 
part del que hi pugui haver i demana 
que s’estigui molt a sobre que això no 
passi.  

 Agraeix que es vegi que hi hagi un abús 
d’activitat del Poble Espanyol. No entén 

Albert Deusedes comenta que gràcies a la insistència 
van aconseguir ubicar el semàfor i que de la mateixa 
manera ho faran cuidant el procés amb el pla 
d’equipaments.  
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que no s’hagi vist abans i que ningú 
abans hagi mirant els temes de les 
llicències.  

 

Una de les persones assistents parla dels 
soterrament dels cables elèctrics del carrer Rubí 
Rubén i Valls.  
 
Als jardins de Celestina es reclama que hi ha 
molts vidres perquè hi ha un veí que hi llença 
ampolles i els pares i mares han de netejar el 
parc infantil. Demana que es posin càmeres o 
alguna solució.  

Albert Deusedes respon al tema dels llums. Ja en 
tenen constància i per altres comissions de 
seguiment i consells de barri fa constar que no es 
fàcil perseguir a Endesa.  

Albert Deusedes farà traspàs de Celestina. Ho faran i 
ho traslladaran als tècnics.  

Emiliano Duc, de l’associació de veïns de 
Salvem el Turó. Parla de la rampa que es troba 
al carrer Hortènsia. Va demanar anteriorment 
que hi hagi un sistema perquè els joves no 
puguin patinar perquè és perillós. Demana que 
es facin uns topalls per evitar-ne el mal ús.  

Albert Deusedes diu que cal revisar la rampa i que 
estan en contacte amb els tècnics perquè actualment 
té massa pendent.  

Maria Ángeles: agraeix a la guàrdia urbana el fet 
de resoldre els assentaments al parc de la Font 
Florida però diu que ara dormen a Sant 
Bartolomé. Demana que els hi permetin entrar a 
l’església. Diu que les persones que estan 
ubicades allà segueixen cuinant al parc de la 
Font Florida.  
Per altra banda, diu que els papers que 
informen sobre el Consell de Barri del carrer 
Mineria els posin on toquen perquè la gent 
s’assabenti.  

Albert Deusedes diu que costa treballar amb aquests 
col·lectius.  

Comenta que enganxen els cartells amb poca 
antelació perquè hi ha persones que els 
desenganxen.  

Raquel Rabandán: vol preguntar si els 
contenidors del davant del centre cívic es poden 
ubicar en un altre lloc perquè a l’estiu passa el 
camió de la brossa per la nit i se sent tot. 
Demana que es traslladin els contenidors.  
Carmen Rocamora  

 diu que al carrer Mantoni amb Font 
Florida hi ha una illeta que separa els 
dos carrers. Ara hi ha una base de 
ciment i ha quedat horrible.  

 Sobre el tema del parc: el de sobre de 
Font Florida no el petit del costat. Diu 
que baixa tota l’aigua des de dalt de 
Montjuïc i arrossega tota la zona de joc i 
s’emporta la sorra. Aquesta s’ubica 
abaix i els carrers queden bruts.  

Albert Deusedes diu que els cubells de les 
escombraries ningú els vol a sota de casa però algú 
els ha de tenir. Argumenta que els contenidors 
s’ubiquen en un indret concret perquè està pensat el 
recorregut dels veïns i veïnes i en el recorregut dels 
camions. 

 

 

 

Carme diu que al carrer Trajà hi han posat 3 
denúncies perquè hi ha un local de booking. Es 
queixa perquè l’Ajuntament diu que s’han de fer 
denúncies si es veuen bookings però en aquest 
cas no ha servit de res.  

 

Resposta d’Albert Deusedes: es pren nota i si hi ha 
un numero es farà un seguiment del procés.  

 

 
 
Finalment, s’agraeixen totes les aportacions i l’assistència i sense més comentaris es dóna per 
finalitzada la sessió. 


