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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA

Data: 18 de juliol de 2018, 18,30h
Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla, c/ Rabí Rubèn 22-26

Persones Assistents: 42

Presideixen el Consell:
Laura Pérez
Regidora del Districte de Sants-Montjuïc
Lluís Maté
Vice-president del Consell de Barri
Xavier Farré
Conseller tècnic

Conselleres/es:
Georgina Lázaro
Albert Deusedes
David Labrador
José Antonio Calleja

Districte
Francesc Jiménez
Miquel A. Valdueza
Gerard Lillo,
Carla
Gemma Bassoles
Juan Blanco
Maite Bertran

GMD Demòcrata
GMD PSC
GMD Cs
GMD PP

Gerent del Districte
Direcció Llicències i Espai Públic
Democràcia Activa
Democràcia Activa
GUB Comunitària
GUB Comunitària
Tècnica Districte

Ordre del dia
1) Aprovació de l'acta anterior
2) Informació del Pla d'Equipaments de Zona Centre de Sants-Montjuïc
3) Impuls de la participació d'infants i adolescents dels baris de la Marina
4) Altres informacions
5) Torn de Paraules
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Balduque expressa que, tot i que aprova l'acta, considera que moltes de les
problemàtiques compartides en l'últim Consell de Barri no han estat resoltes.
Sense cap més comentari, es dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior.
S'aclareix que el Conseller Tècnic del barri representa la Regidora quan no hi és present.

2. Informació del Pla d'Equipaments de Zona Centre de Sants Montjuïc
Gerard Llilo, tècnic de participació del Districte exposa les conclusions del procés participatiu
del Pla d'Equipaments iniciat el març 2018.
Recorda que el Pla d'Equipaments és un document estratègic que recull les actuacions que es
faran els propers deu anys als barris del centre del districte.
En una primera fase s'han identificat les necessitats i s'ha fet una projecció de les necessitats
d'equipaments que a nivell demogràfic hi haurà en un futur. S'han tingut en compte les
demandes fetes pel veïnat en processos participatius anteriors.
Conjuntament amb el veïnat, s'ha fet una diagnosi i una proposta dels equipaments que es
projectaran. En concret, a Font de la Guatlla, rehabilitació de la masia de Can Cervera, s'ha
reclamat ludoteques i espais infantils, una biblioteca i la millora dels accessos als equipaments
que ja existeixen al barri.
S'ha tingut en compte també el criteri dels equips tècnics, una taula rodona amb persones
expertes, sessions informatives a l'espai públic, grups de discussió tècnics, entre d’altres.
Han participat unes 400 persones, amb paritat de gènere, i la franja d'edat de les persones
participants era dels 30 als 60 anys.
S'han recollit 80 propostes en les 13 activitats i espais de participació proposats. 937 suports a
la web.
De les 80 propostes, 11 afectaven al barri de la Font de la Guatlla. Aquestes propostes
demanaven específicament equipaments educatius i nous espais.
S'han classificat les propostes en 7 categories:








Diversificació de l'accés a la cultura
Salut, esport i benestar físic i social
Suport al teixit associatiu veïnal
Educació i atenció a la infància
Serveis i equipaments per al jovent
Qualitat de vida de les persones adultes
Envelliment actiu

Els objectius que s'han marcat són:




Optimitzar i fer accessibles els equipaments existents.
Millorar la relació amb l'espai públic.
Explorar nous espais per a equipaments.

El sòl públic municipal per a fer-hi equipaments és reduït en alguns barris com a Font de la
Guatlla, i s'està estudiant quines alternatives hi ha.
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A Font de la Guatlla hi ha dos solars disponibles per a equipaments:



La Masia de Can Cervera
Solar procedent del projecte de desafectació del Turó de la Font de la Guatlla.

També s'han identificat possibles solars per a equipaments durant el procés:
 Escola Rubió i Tudurí.
 Antic local de la Seguretat Social al carrer Sant Fructuós.
 Local al carrer Mineria.
Les línies d'actuació a la Font de la Guatlla:







Millorar l’accés a la cultura.
◦ Biblioteca a Hostafrancs, Font de la Guatlla i la Bordeta
◦ Millorar els Centres Cívics, per manca d'espais per a fer activitats.
Suport al teixit associatiu i veïnal.
◦ Espais d'equipaments de cultura i d'entitats al Turó de la Font de la Guatlla
Educació i Atenció a la Infància.
◦ Ampliar els serveis a la infància: ludoteca i espai familiar a la Masia de Can
Cervera, l'actual escola Rubió i Tudurí o el local del carrer Sant Fructuós.
Serveis i equipaments per al jovent.
◦ Nous espais de trobada per a joves. Possibles ubicacions: masia Can Cervera,
baixos dels nous edificis del Turó, escola Rubió i Tudurí, baixos del carrer Sant
Fructuós.
Envelliment actiu.
◦ Reforçar els espais de gent gran als barris de la zona sud: espais de trobada
intergeneracionals al Turó de la Font de la Guatlla.

L'equip redactor del Pla d'Equipaments estudiarà les propostes per incloure-les si s’escau en
funció de la seva viabilitat. Es mantindrà la Comissió de Seguiment perquè puguin mantenir la
participació ciutadana per a la valoració de la redacció concreta del Pla.
S'obre un torn de paraula
Comentari / pregunta

Resposta

Jordi Andolz llegeix un manifest redactat
per les entitats integrants de la Comissió de
Seguiment del Pla d’Equipaments i el lliura
a la taula tècnica.

Es recull el manifest i el faran arribar a l'equip
redactor. Es recorda que el que es presenta
són els resultats del procés participatiu i les
propostes veïnals, i caldrà valorar-les.

En resum, es mostra el desacord amb els
resultats del procés participatiu del Pla
d'Equipaments i la manca d'espais per a
infants i joves, que no reflecteix les
necessitats reals de la Font de la Guatlla.

Recorda que sí que s'ha tingut en compte la
manca de sòl contra les necessitats
d'equipaments i que per tant una de les línies
d'actuació serà explorar i comprar, si s’escau,
sòls i espais per a fer-los en els barris que ho
necessitin.

Per altra banda, destaca que els
equipaments seran ubicats lluny del barri
de Font de la Guatlla i consideren que els
equipaments han de ser de proximitat.

Sobre els Parcs Infantils, es recorda que no
són equipaments i que, en tot cas, s'ha
d'adreçar a Espais Públics.

Senten que el procés participatiu no ha
partit del treball realitzat anteriorment pel
veïnat i associacions del barri i que altres
barris han tingut més pes a l'hora de
prendre les decisions.
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Demanen que es plantegi urbanísticament
la cerca d'espais per ubicar els
equipaments següents: biblioteca, ludoteca,
espai per la gent gran i espai per la gent
jove.
A títol individual, lamenta que el Pla
s'apliqui d'aquí a 10 anys, quan els infants
d'avui seran joves demà i no podran gaudir
dels equipaments que s'hauran previst.
També demana que els bancs del carrer
Sant Fructuós es tornin a ubicar al lloc on
eren.
Ignacio, veí de la Font de la Guatlla i soci
de l'AAVV. Explica que ha assistit a les
reunions i vol fer una crítica de la
metodologia de la redacció del Pla
d'Equipaments, en tant que reunir 5 barris
de característiques molt diferents no
afavoreix a donar el caràcter singular a
cada barri.

Gerard Lillo explica que va semblar
interessant donar una visió global de districte,
a la vegada que fer sessions concretes de
cada barri per poder tenir una perspectiva
global i concreta.

També remarca la difícil situació de la Font
de la Guatlla quant a equipaments, quan la
reunió d'equipaments del barri es va haver
de celebrar a Sants-Centre a causa de la
saturació d'activitats del Centre Cívic del
barri.
Alex Casado, de la Plataforma Salvem el
Turó, recolza el manifest llegit anteriorment
i demana que s'incloguin com a futuribles
espais per a equipaments els baixos dels
dos edificis de protecció oficial que es
construiran al Turó de la Font de la Guatlla.

Gerard Lillo explica que sí que es consideren
aquests dos espais, i que caldrà incorporarlos a la presentació.

La Sra. Balduqui, diu que la tècnica Ariadna
Ros va enviar-li un correu convidant-la el 18
de juny a la Seu del Districte a la reunió
d'equipaments.
Reconeix
que
l'esdeveniment estava ben organitzat. Amb
el govern del Jordi Martí s'havia de fer una
ludoteca al barri, i ara consta a la previsió
del Pla d'Equipaments. Aquesta ludoteca,
que ve del partit CiU, està a l'espera d'un
local. Demana quan es farà.
Jesús Mercadal, en relació al manifest
llegit, la qüestió de la ludoteca i la
reconstrucció de Can Cervera es presenta
com si fos el primer dia, mentre que ja fa
anys que és una reivindicació del barri.
Pregunta quant de temps caldrà esperar, ja
que no vol seguir fent reunions on parlen
els mateixos temes, sinó que es resolguin
les dates dels compromisos presos.

Gerard Lillo explica que una vegada aprovat
el Pla d'Equipaments, es posarà data i es
concretaran les actuacions que caldrà fer.
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Una veïna explica que l'antic local de la
Seguretat Social al carrer Sant Fructuós
torna a estar en funcionament.

Les propostes veïnals dels locals, s'han
recollit i no poden modificar les propostes
fetes pel veïnat.

També parla del document presentat a la
Taula de la Plataforma del Jardí de
Magòria, i destaca que la informació no és
correcta. Per exemple, explica que no hi ha
dèficit per a persones amb discapacitat,
cosa que considera que no és veritat.
Tampoc creu que hi hagi mancança de
pistes esportives. Reivindica que hi hagi un
centre per a persones amb diversitat
funcional i tutelats. Demana explícitament
qui ha redactat el document.

Pel que fa les persones amb discapacitat,
caldrà prendre un compromís per tenir en
compte les seves necessitats a l'hora de
redactar el Pla d'Equipaments.
Recorda que alguns equipaments que no
apareixen a la llista són privats o de la
Generalitat, i no de l'Ajuntament.

3. Informació sobre la Policia de Barri.
Juan Blanco, policia de Barri i Gemma Bassoles, caporala de la Guàrdia Urbana i responsable
de l'equip de 9 agents que donaran aquest servei als barris.
La idea és tenir un referent a cada barri, 8 en total, i un altre agent que fa la feina a l'oficina.
També hi ha la Caporala i el Sargent.
L'objectiu de la Policia de Barri és el treball per la prevenció. Una de les línies és a través de les
notificacions rebudes a través del 112, el correu de policiadebarri.sants@bcn.cat, i a través de
l'aplicatiu Iris.
També es coordinen amb altres departaments per tal de solucionar o derivar les diverses
problemàtiques que es troben al barri, com per exemple, amb els tècnics de barri, la tècnica de
prevenció, Serveis Socials, la OPAP, etc.
Demanen col·laboració per treballar al Barri.
Joan Blanco es presenta com a Policia del Barri de la Font de la Guatlla durant la baixa de
l'agent encarregat, conjuntament amb el Carles.
Tenen la intenció de poder arribar a les necessitats veïnals que encara no han quedat cobertes
i es posa a la disposició del veïnat.
Algunes veïnes mostren la seva gratitud i confiança amb la feina que està desenvolupant la
Policia de Barri.
4. Informació d'actuacions que es fan sobre molèsties de soroll.
Miguel Angel Balbueza, de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic, explica els
acords a què s'ha arribat amb el Poble Espanyol. La Sra. Regidora Laura Pérez recorda que la
ciutat de Barcelona és molt dinàmica i que els grans esdeveniments solen ubicar-se a Fira de
Barcelona i al Fòrum, i per protegir el veïnat del soroll, s'han volgut reduir les activitats
sorolloses en aquest recinte.
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Una de les primeres actuacions és canviar la sistemàtica perquè representi una millora pel
veïnat de la Font de la Guatlla.
Per una banda, s'explica l'ordenança de Medi Ambient, que estableix uns certs conforts que
s'han de respectar, és a dir, quant a categoria acústica de cada carrer, i perquè les activitats a
l'espai públic no n'alterin les condicions, o les alterin el mínim possible.
Aquesta ordenança, per una banda, diferencia les activitats extraordinàries de lleure a l'aire
lliure del soroll produït per activitats permanents derivades de les relacions amb el veïnat.
Aquesta diferenciació es constata en 6dB de diferència entre una tipologia i una altra.
Pel que fa a les llicències del Poble Espanyol, l'any 1986 es va concedir una llicència d'ús
privatiu per a 30 anys que s'amplià fins a 50 anys el 2003, finalitzant el 2036.
Es programen una mitjana de 30 actes l'any considerats com a Activitats Extraordinàries dins
del recinte del Poble Espanyol. Es tracta de revetlles, concerts, sopars, fires i activitats
diverses, dins la plaça major del recinte del Poble Espanyol.
Pel que fa als concerts, la llicència actual és molt flexible i permet que tercers organitzin
concerts que poden acabar, en alguns casos a les 4 de la matinada.
S'han revisat les condicions de la llicència, i en resum:





S'ha reduït el nombre d'Activitats Extraordinàries de 30/l'any a 12/l'any.
Els horaris de concert seran entre les 19h i a la 01h.
La programació i la publicació de les activitats extraordinàries haurà de fer-se a un any
vista per tal que el veïnat estigui assabentat amb temps de les activitats que s’hi faran.
Per l'any 2018 només resten programades 3 activitats extraordinàries fins a finals de
l'any 2018, que començaran a les 22h i finalitzaran a les 04h.

5. Altres Informacions
Xavier Farré s'encarrega de fer el retorn de les demandes.






Al carrer del Nord es localitza manca de neteja i s'ha reforçat.
Aparcament carrer Gesamí, que generava molèsties. S'ha passat als equips de
Guàrdia Urbana i equips tècnics per a torbar una solució tan aviat com sigui possible.
Rampa carrer Hortènsia, de l'Esplai Turons. Segueix igual. S'està valorant si deixar-la
com està o treure la part que es va afegir, tot i que els equips tècnics consideren que és
preferible mantenir-la.
Parc de Font Florida: temes de neteja i pernoctacions, ha millorat, tot i que consta que
canvia en funció de les setmanes.
Al Parc de Font Florida, degudes les obres de Sant Fructuós, s'han fet una sèrie de
problemàtiques, i s'ha fet una instal·lació de bandes rugoses i s'ha senyalitzat. També
s'ha realitzat un canvi de sentit al carrer Santa Dorotea. S'ha parlat amb el veïnat de
Font Florida i els problemes principals s'han reduït.
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6. Torn de Paraules

Comentari / pregunta

Resposta

En l'acta anterior es va parlar de dificultats del
barri, com en el parc de la Font Florida, tema
pel qual s'han fet diverses instàncies, que
entrega novament. Es recorda que el
problema no s'ha solucionat.

Xavier Farré demana que es facin instàncies
quan es tracti de queixes. També demana
que si aquestes queixes s'han fet ja a la
Taula de la Plataforma del Jardí de Magòria,
no cal que es repeteixin al Consell de Barri.

Aprofita també per felicitar la feina de la
Policia de Barri. També recorda que el barri
han patit força robatoris i demana més
seguretat.

Arturo Castellón, pregunta si es mesura
regularment els dB quan es fan concerts tant
al barri com a la resta del parc, per protegir
també els ocells que viurien al parc.

Miguel Angel explica que el promotor dels
esdeveniments ha de mesurar els dB, i que
els tècnics i els inspectors comproven
aquestes mesures en cada esdeveniment.

Carme Anía, sobre el Parc de la Font Florida
demana
que
la
Regidora
comprovi
personalment les males condicions que té el
parc, quant a poca neteja, coloms, rates i
mosquits. També denuncia que des de fa un
temps s'hi aparquen cotxes i considera que és
perillós. També expressa el seu malestar pel
grup de ciclistes que fan ús del parc.

Es recullen les demandes i es parlarà amb
Parcs i Jardins perquè hi posin remei.

Denuncia que al carrer Trajal 6-8 hi ha un
hostel il·legal, llogat com si fos una
perruqueria.
Pere Ramon Belinchón,


Es queixa que al carrer Amposta s'ha
deixat de regar una vegada a la
setmana. També es queixa dels orins
dels
gossos,
que
essent
responsabilitat
dels
seus
acompanyants, però que es resoldria
amb la neteja amb aigua del carrer.
També ocorre al carrer Sant Fructuós.



També es queixa que a les obres del
carrer Sant Fructuós, els arbres han
aixecat el paviment, al voltant de la
font de Rabí Rubén. Demana que en
finalitzar les obres es faci un control
de qualitat.



Recorda que fa un any, Xavier Farré
va explicar que BSM: no considerava
important avisar de quan es tanquen
els accessos a segons quins carrers.
Demana
que
s'enviï
aquesta
informació de la mateixa manera que
es convida al veïnat a reunions de

Miguel Angel reconeix que són coses que
passen, sobretot després de 30 anys
després de les obres.
Pel que fa a la neteja, comprovaran la feina
dels Serveis de neteja.
Una veïna recorda que els diumenges al
matí se sol regar el carrer Amposta i que
també passa el camió a la nit.
Francesc Jiménez explica que a la
Newsletter del Districte es poden anunciar
els talls de carrer que es demana, tot i que
potser per espai no sigui possible
setmanalment. Per a inscriure's s'ha de fer a
través de la web del Districte.
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participació.


Es dirigeix a Ignacio per recordar que
el Consell de Barri és un espai on es
recullen queixes i no es resolen els
problemes.

Un veí dóna les gràcies per la feina feta amb
el Poble Espanyol i les llicències. Denuncia
que quan hi ha concerts, la música sol
començar molt abans de l'hora establerta.
Ignacio,


pregunta si s'ha decidit, quan es
realitzin els concerts, qui revisarà les
mesures i el possible incompliment
de les mesures? Quines sancions es
preveuen per a l'incompliment de les
mesures?



Destaca que cal començar a
preocupar-se pel trànsit de bicicletes,
patinets i altres vehicles elèctrics a la
Gran Via.



Com a pensionista, recorda que
s'han fet moltes demandes des del
seu col·lectiu i no hi ha hagut cap
retorn sobre la situació de la
incorporació d'un bus de barri.

Paco Gómez
 proposa que es creïn comissions que facin
seguiment de l'estat de les obres, donades
les problemàtiques que han anat sorgint.
 Al carrer Endivi no hi ha espai per la
logística que necessita l'Hotel ni pels
autocars que arriben, cosa que afecta al
veïnat.

Miguel Angel explica que hi ha un règim
regulador de les sancions i s'obre un
expedient
sancionador
en
cas
d'incompliment de les mesures.

S'explica que en totes les obres s'ofereix la
creació d'una Comissió de Seguiment. Cal
adreçar-se als tècnics de barri, en el cas de
la Font de la Guatlla, la Maite, o Lluís Maté.
Sobre l'hotel, recorda que els hotels no
tenen dret a reservar espai públic. Es pot
reobrir el tema a la Comissió de Seguiment.

 Demana també que es contesti a la
proposta feta des de la Font de la Guatlla
que no estan d'acord amb el Pla
d'Equipaments.
Jonathan Porras, pregunta sobre les mesures
pel soroll al Poble Espanyol si hi ha una
restricció d'activitat quan es tracta de jornades
o festivals, com ara el Sónar.

Miguel Angel aclareix que cada dia compta
com una activitat, i per tant, les jornades que
durin 8 dies, comptaran com a 8 activitats.

Jordi Andolz, es mostra satisfet per la
restricció d'activitats al Poble Espanyol.
Explica que s'ha de tenir en compte les hores
de proves de so.

Miguel Angel fa defensa dels piromusical
com a activitat extraordinària.

Pregunta si els concerts que no superin els dB
màxim establerts, formaran part de les 12
activitats anuals.

Pel que fa a la qualificació dels carrers en
funció del sòl, explica que té a veure amb la
quantitat de dB que arriben als immobles.
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També demana regulació pel que fa els
petards després de les festivitats, com el
piromusical.
Es queixa d'activitats com el concert de
Guns'n'Roses, la Pride, entre d'altres.
Es mostra sorprès per la qualificació C1 a les
Fonts de Montjuïc.
Denuncia que alguns gestors del Poble
Espanyol, quan van anar a casa seva a
calcular els dB que arribaven, es van queixar
que alguns artistes no vénen a tocar-hi per
menys de 120dB.
També demana control dels dB a cada
esdeveniment per controlar els possibles
ponts per eludir la normativa.
Tampoc està d'acord amb l'horari establert de
21h a 23h com a horari de vespre.
Blanca López demana un parc infantil al barri,
per no haver de canviar de barri quan s'hi vol
anar, ja que sol quedar molt lluny.

Es recull la proposta.

Laura Martínez es queixa que les persones de
la taula tècnica no coneixen el barri i per tant
no poden empatitzar amb els problemes del
barri.

Es recull i es parlarà amb Parcs i Jardins per
adreçar la problemàtica amb el parc de la
Font Florida.



Sobre l'aparcament del parc de Font
Florida, no es tracta de persones que
van a la residència a visitar els
familiars ni de treballadors, ja que la
residència té aparcament propi.



Reitera que ha vist rates al parc, i que
està molt descuidat: pèrdues d'aigua,
males herbes, fullaraca, etc.



Finalment, alerta que les bicicletes
entre Pl. Espanya i Ciutat de la
Justícia són un perill a causa de la
velocitat.



Abans de marxar es queixa pel tracte
rebut durant el Consell de Barri i
comparteix la sensació de no haver
sigut escoltada i que les demandes
del veïnat no han estat respostes.

Sobre l'aparcament, s'hi enviarà la Guàrdia
Urbana. També recorda que això afecta a
altres veïns que també quedaran afectats
per això.

Josep Carrasco de l'AAVV de Font de la
Guatlla. Repeteix la informació que va donar a
l'última reunió del Pla d'Equipaments. Vol
recordar que l'antiga escola de Rubió i Tudurí,
si es vol prendre com a possible espai
d'equipaments, caldrà començar a moure's.
François Jury, director de l'esdeveniment
Brunch Electrònic, explica al veïnat que la

Laura Pérez explica que no s'està perseguint
cap activitat en concret, sinó que s'està
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Districte Sants-Montjuïc
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori
Creu Coberta, 104
08014 Barcelona
T. 93 2915282

decisió d'excloure la música electrònica com a
concert, que haurà d'acabar a les 22h, té
conseqüències entre els 280 treballadors
d'aquest esdeveniments. El 2019 hauran de
reduir a 5 esdeveniments, més del 50%. Entén
que a molts veïns no els agradi aquest tipus
de música, però hi ha molta gent a qui sí que li
agrada i té la sensació que és per aquest
motiu que els ha tocat a ells aquesta decisió,
tot i que compleixen els nivells establerts de
dB.

actualitzant la llicència del Poble Espanyol.
Xavier Farré explica que, per la seva part,
volen fer complir la normativa de la
Generalitat de fer 12 esdeveniments l'any,
cosa que, efectivament, afecta al Brunch.

Expressa que li hauria agradat poder formar
part d'aquestes decisions.
També recorda que gran part dels beneficis
del Brunch anaven destinats a temes socials
del barri, com menjadors socials o la lluita
contra la homofòbia.

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.
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