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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

 

Data: 12 de novembre de 2019, 18.00 h 

Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla (C/ Rabí Rubèn 22-26)  

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra, Regidor del Districte 

Sr. Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte 

Sr. Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri 

Sr. Albert Deusedes, Conseller del Districte 

Sra. Sònia Frias, Gerent del Districte 

 

Conselleres/es: 

Sr. Ancor Mesa, GMD BeC 

Sr. Pepe Pérez, GMD ERC 

Sr. David Labrador, GMD C’s 

Sra. Alba Gómez, GMD BxC 

 

Entitats: 

AVV Font de la Guatlla 

Comunitat de propietaris Sant Fructuós 46-60 i 117-119 

Jam Session Escola Música 

PACAME 

Salvem el Turó 

 

Tècniques Municipals 

Sr. Gerard Lillo, Tècnic del Districte 

Sra. Maria Sebastià, Tècnica del Districte 

 

Total d’assistents: 43 persones 

 

 

Ordre del dia  

1) Informació del procés de renovació de la vicepresidència del Consell de Barri. 

2) Activació de l’espai del barri a la plataforma DECIDIM. 

3) Calendari del procés participatiu del PAD/PAM. 

4) Presentació de la Plataforma d’afectats per la contaminació acústica i la massificació 

d’esdeveniments (PACAME). 

5) Estat de la qüestió “Salvem el Turó”. 

6) Torn obert de paraules. 

 

 

 

1. Informació del procés de renovació de la vicepresidència del Consell de Barri. 

 

Marc Serra dóna la benvinguda al primer Consell de Barri de la legislatura i es presenta com a 

Regidor del Districte. A continuació presenta l’ordre del dia de la sessió. Comenta que al torn 
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obert de paraules farà una intervenció sobre les prioritats del nou govern al barri del Font de la 

Guatlla. 

 

Gerard Lillo, tècnic de participació del Districte, presenta la informació del procés de renovació 

de la vicepresidència del Consell de Barri, així com de la Comissió de Seguiment. Es defineix 

que el Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la 

ciutadania en les qüestions que afecten el territori, en aquest cas, de la Font de la Guatlla. 

Cada 4 anys es renoven tant la figura de la vicepresidència, que aquest mandat ha estat el 

Lluís Maté, com la Comissió de Seguiment, formada per les entitats i agents socials del territori.  

 

Les funcions de la vicepresidència són, d’una banda, convocar el Consell de Barri i la Comissió 

de Seguiment i, d’altra banda, vetllar, com a membre de la mateixa Comissió de Seguiment, per 

les següents qüestions: 

 L’acord de l’ordre del dia dels Consells. 

 La documentació relativa als temes a tractar que estigui a disposició de les persones 

interessades abans del Consell. 

 La redacció de les actes i la seva distribució o publicació.  

 El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de Barri i a la Comissió de 

Seguiment. 

 La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries.  

 La moderació dels Consells de Barri. 

 

La Comissió de Seguiment, que es reuneix abans de la convocatòria dels Consells de Barri, 

està formada per representants de la direcció política i tècnica del Districte, un/a Conseller/a de 

Districte de cada grup municipal, persones representants d’entitats del barri escollits/des i 

ciutadans/es no pertanyents a cap associació escollits/des. Més enllà de reunir-se abans de 

cada Consell, poden fer-ho a proposta del/la President/a, del/la vicepresident/a o d’1/3 part dels 

seus i les seves membres. 

 

Es defineix que poden presentar-se candidatures als dos òrgans fins a la següent reunió de la 

Comissió de Seguiment, que serà entre el gener i el febrer, mentre que la votació de les 

candidatures es farà al següent Consell de Barri, entre el febrer i el març.  

 

Els requisits per presentar-se a la vicepresidència són que ha de ser un ciutadà o ciutadana de 

consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri, i 

que hagi tingut el suport de 2/3 parts del Consell de Barri. D’altra banda, el requisit per formar 

part de la Comissió de Seguiment és comptar amb el suport de 2/3 parts del Consell. Les 

candidatures poden presentar-se a través de la plataforma Decidim 

(https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsmontjuic), o al correu electrònic 

dte03_participacio@bcn.cat. 

 

Es pregunta si hi ha un límit de persones que formen la Comissió de Seguiment. El tècnic 

respon que no està concretat i, per tant, no n’hi ha. 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsmontjuic
mailto:dte03_participacio@bcn.cat
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2. Activació de l’espai del barri a la plataforma DECIDIM. 

 

Al següent enllaç (https://www.decidim.barcelona/assemblies/fontdelaguatlla) es pot accedir a 

l’espai del barri de la Font de la Guatlla a la plataforma DECIDIM. És l’espai en el qual, a banda 

de publicar-se les actes dels Consells de Barri, es poden presentar les candidatures a la 

vicepresidència i a la Comissió de Seguiment d’aquesta legislatura.  

 

 

3. Calendari del procés participatiu del PAD/PAM. 

 

Pròximament s’obrirà el procés participatiu per l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal – Pla 

d’Actuació de Districte (PAM-PAD) 2020-2023.  

 

L’equip de govern municipal fa una primera proposta de document, que es presentarà abans 

d’acabar l’any. Entre el gener i el març de 2020 es portarà a terme la primera fase del procés 

participatiu, la fase de debat, en la qual  es realitzen les propostes de projectes. La fase de 

priorització d’aquestes propostes es desenvolupa durant l’abril de 2020, seguida de la resta de 

fases del procés i acabant amb la fase de retorn al juny-juliol de 2020. 

Aquest any la ciutadania, com a novetat, a banda dels projectes del Districte, també pot decidir 

sobre les inversions. Per tant, es poden fer propostes tant del Pla d’Actuació com del Pla 

d’Inversions.   

 

 

4. Presentació de la Plataforma d’afectats per la contaminació acústica i la massificació 

d’esdeveniments (PACAME). 

 

Jordi Andolz presenta la Plataforma d’Afectats per la Contaminació Acústica i la Massificació 

d’Esdeveniments (PACAME). Barcelona ha esdevingut cada vegada més una ciutat d’oci, 

turisme i concentració d’esdeveniments públics i privats. Aquesta situació va acompanyada de 

grans concentracions de gent i soroll amplificat que no permet la convivència del veïnat dels 

barris on majorment es concentren. Un dels barris on s’han incrementat més aquestes activitats 

és la Font de la Guatlla, envoltada per actes i esdeveniments massius a l’Avinguda Maria 

Cristina, Poble Espanyol i Fira de Barcelona, principalment.  

 

La contaminació acústica esdevé un problema greu en el veïnat, tant de nit com de dia. 

L’increment d’afluència de gent als barris arriba a col·lapsar, fins i tot, la circulació de vehicles. 

Tot plegat, no permet el descans dels veïns/es i afecta la qualitat de vida i a l’estat de salut. 

 

La inseguretat també és una conseqüència que se suma. El consum d’alcohol i drogues, actes 

vandàlics, incivisme, brutícia, són fets que s’han incrementat exponencialment i que vénen 

acompanyats amb tots aquests esdeveniments. 

 

La PACAME demana a l’Ajuntament de Barcelona: 

 Reduir el nombre d’activitats massives a la muntanya de Montjuïc. 

 Traslladar qualsevol esdeveniment actual de l’Avinguda Maria Cristina cap a la recta de 

l’Estadi, on hi ha més accessos pels assistents, amb la conseqüent disminució de 

l’afectació, tant pel que fa a l’acústica com a la massificació de gent al barri. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/fontdelaguatlla


 
 
 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 

Acta del Consell de Barri de Font de la Guatlla, 12 de novembre de 2019. 4 

 Canviar el mapa sonor de la muntanya de Montjuïc i dels barris adjacents, reduint els 

decibels (Db) actuals, de manera que l’acústica no afecti el descans dels veïns/es. 

 Disminució real dels esdeveniments a l’aire lliure, així com els seus horaris i proves 

prèvies, principalment al Poble Espanyol. 

 Fer complir les lleis als organitzadors i responsables dels esdeveniments, impedint que 

incrementin el volum quan els interessi. 

 Vies de sortida dels esdeveniments clarament indicades i acompanyades per serveis 

de seguretat, que no permetin el pas dels assistents pel mig dels barris, fins als 

accessos a les zones de transports públics. 

 Vigilància permanent abans, durant i després dels esdeveniments per a una correcta 

evacuació dels assistents, per serveis de seguretat i/o policia al barri, per tal de 

mantenir el respecte als veïns/es de l’entorn i evitar situacions d’incivisme. 

 

 

5. Estat de la qüestió “Salvem el Turó”. 

 

Marc Serra indica que, després de 40 anys d’amenaça constant pels veïns i veïnes d’un 

enderroc, el mandat passat es va trobar una solució. Un dels punts més positius, més enllà de 

trobar aquesta solució, és que el Turó ha estat una prova pilot per desafectar altres zones de 

Barcelona que durant mandats anteriors s’han donat per perdudes; evitant, alhora, processos 

de gentrificació dels barris.  

 

Els resultats del procés són els següents:  51 habitatges desafectats, 3.428 metres quadrats de 

sòl qualificats d’habitatge protegit, dels quals 457 seran per l’edifici d’habitatge públic; es 

mantenen 8.021 metres quadrats de verd i es generen 516 metres quadrats d’equipaments. El 

govern actual es mostra satisfet amb el procés de desafectació. 

 

El procés està en una part de la tramitació molt avançada, en espera d’aprovació definitiva en 

mans de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. De moment no ha sorgit cap 

incidència en aquest últim tràmit. 

 

 

6. Torn obert de paraules. 

 

Marc Serra explica quines són les prioritats del govern municipal al barri de la Font de la 

Guatlla. Assenyala que la seva intenció és continuar el mandat del govern anterior, amb Laura 

Pérez com a regidora del Districte, i desenvolupar les línies de treball que s’han dibuixat en els 

darrers anys. El regidor explica que aquest mandat té un govern més ampli perquè és de 

coalició. 

 

El regidor assenyala que la Font de la Guatlla té tres principals reptes a afrontar com a barri: 

les afectacions, la falta d’equipaments i l’impacte de grans esdeveniments. Les bases per 

afrontar aquestes tres problemàtiques es van posar durant el mandat anterior i en el present es 

disposen a desenvolupar-les. 

 

Respecte a la desafectació del Turó, l’estat actual s’ha explicat anteriorment. El repte pel 

mandat present és la reurbanització del Turó, a través de l’aprovació dels nous pressupostos 
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municipals. Millorar l’estat de l’espai públic de la Font de la Guatlla ha de ser una de les 

prioritats en aquests pressupostos.  

 

Pel que fa a l’impacte acústic de grans esdeveniments, l’entitat PACAME ho ha explicat en la 

seva presentació. S’ha de fer un canvi de perspectiva i s’ha de parlar del dret a la salut dels 

veïns i veïnes, s’ha de revertir aquest model d’oci de grans esdeveniments. Per això, es pretén 

reduir el nombre d’actes diürns a Avinguda Maria Cristina i el nombre d’activitats descobertes al 

Poble Espanyol, revertint el model i continuant el treball de l’anterior govern.   

 

El regidor informa que, quant a ordenació de l’espai públic, hi ha el Consell del Parc de 

Montjuïc i convida a les persones assistents al present Consell de Barri a participar-hi. A la 

darrera sessió es va presentar el Pla Estratègic de Montjuïc, en el qual es detallen una sèrie 

d’actuacions que afecten l’entorn de la Font de la Guatlla, que poden concretar-se en dues 

qüestions: l’ordenació de l’aparcament d’autocars de l’Avinguda Maria Cristina, i el canvi de 

paradigma de Montjuïc, passant a enfocar la muntanya del turisme als barris i el seu veïnat.  

 

Respecte a la manca històrica d’equipaments del barri, s’han de destacar les oportunitats que 

s’han generat recentment per abordar aquesta problemàtica. D’una banda, els 516 metres 

quadrats que estaran disponibles a partir de la desafectació del Turó. D’altra banda, la 

proximitat del barri a la Magòria, que també oferirà una sèrie de serveis i equipaments als veïns 

i veïnes de la Font de la Guatlla. Durant el mandat anterior també s’ha alliberat com a 

equipament de Districte Can Batlló. Les principals necessitats de  la Font de la Guatlla quant a 

equipaments, les reclames històriques en aquest sentit, són la ludoteca, la biblioteca i els 

equipaments esportius. Les tres oportunitats esmentades poden ser una solució a aquestes 

demandes. 

 

La concessió de la Fira de Montjuïc s’ha de renovar i s’obrirà un procés participatiu perquè els 

veïns i veïnes decideixin que fer. Com a Ajuntament ens agradaria que continués l’activitat firal, 

però també volem recuperar una part dels espais pel barri.  

 

Lluís Maté comenta que, en primer lloc, intervenen les persones que han omplert un full 

d’intervenció i que, en segon lloc, podran parlar les persones que vulguin.  

 

Pregunta/petició Resposta 

Florència Revilla: Com a Presidenta de la Comunitat de 

Propietaris de Sant Fructuós 46-60 i 117-119: 

 Comenta que l’enllumenat és deficitari, la potència 

és insuficient i no il·lumina les zones per a 

vianants. No és només una qüestió d’enllumenat, 

sinó de seguretat dels veïns i veïnes.  

 Respecte als contenidors del mateix tram de 

carrer, demanen canviar-los de lloc a l’apartahotel 

perquè en la ubicació actual el camió, quan para, 

atura el trànsit de vehicles.  

 S’ha de trobar una solució per la seguretat de les 

famílies que deixen els seus infants a la guarderia, 

o simplement pels vianants que circulen per la 

vorera, perquè els ciclomotors pugen a la vorera, 

els vehicles aparquen malament, i és perillós. S’ha 

Marc Serra: Com a Ajuntament estem treballant en el 

tema de la inseguretat, en els fets delictius i 

d’incivisme. Han disminuït amb l’augment de la 

presència dels cossos de GUB i Mossos. 

Consultarem que la il·luminació, la potència, que es 

va instal·lar a Sant Fructuós és correcta en l’àmbit 

tècnic, així com el canvi de lloc dels contenidors.  

Xavier Farré confirma que la poda del carrer Sant 

Fructuós serà en els mesos vinents.  
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Pregunta/petició Resposta 

col·locat una tanca però no funciona. Potser 

s’hauria d’habilitar una zona de càrrega i 

descàrrega per si els vehicles han d’aturar-se un 

moment. 

 S’ha de podar l’arbrat, tant per la falta de llum (els 

fanals estan dins de la copa dels arbres) com pels 

insectes.  

Jordi Andolz: Fa anys que demanem un parc infantil en 

condicions, a l’espai Mies Van Der Rohe hi ha lloc. 

Respecte al mur de la pèrgola, està en un estat deficient. 

Se suma al tema de la guarderia comentat en l’anterior 

intervenció. 

Marc Serra: Garantir els drets dels infants a jugar als 

espais públics, que implica millorar les zones 

destinades al lleure infantil. Tocarà valorar les zones 

de joc actual i asseure’ns per trobar un espai on 

ubicar el parc infantil. Respecte a la pèrgola, es va 

fer un estudi sobre la seva rehabilitació durant el 

mandat anterior però el pressupost era molt alt. És 

un tema important, però potser no és el més urgent. 

Tocarà asseure’ns i veure si podem trobar un 

projecte més econòmic que solucioni la visió negativa 

que té actualment.  

Josefa Balduque: Felicita la iniciativa sobre els serveis 

d’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva. 

Pregunta per l’estat del Pla d’equipaments del 2018: la 

ludoteca, la biblioteca i el Casal de joves. Denuncia l’estat 

de la vorera d’Hostafrancs a la part de Gran Via i plaça 

Espanya. 

 

 

 

Mari Àngels Aznarez: Veïna del carrer Mineria 50, denuncia 

que han recollit 392 signatures contra les persones que 

dormen al parc de Font Florida, que es van entregar el 19 

de juliol, però que no s’ha fet res. Són unes 30 persones 

que fan nit al parc i generen una situació d’incivisme 

(brutícia) i, fins i tot, d’inseguretat. Parlem de les activitats 

fora del recinte de l’església. 

Marc Serra: Aquestes persones no accepten l’atenció 

de Serveis Socials, però no ens podem conformar 

amb això. Estem fent intervenció policial perquè 

durant el dia no estiguin al parc i, a ser possible, al 

barri. Són persones en estat de carrer i amb això no 

hi ha una solució fàcil, i com a Ajuntament només 

podem actuar des de la legalitat, així que no els 

podem fer fora. Pel que ens ha arribat és una situació 

més d’incivisme que més d’inseguretat. Parlarem 

amb els cossos policials per conèixer la situació i fer 

una actuació si és una qüestió de seguretat.  

 

Pere Ramón: Felicita l’estalvi de cartells que hi ha hagut en 

aquest Consell de Barri, perquè era excessiu.  

 Denuncia que l’enllumenat del barri, en general, 

està per sobre de l’arbrat. Això és una qüestió 

contrària a l’eficiència energètica, valor que 

Barcelona en Comú defensa.  

 Al plec de condicions de la licitació de les Piscines 

Picornell no s’especifica ni l’horari mínim ni el 

calendari d’obertura. A més a més,  segons la 

clàusula 34, suposadament fa anys que la piscina 

exterior hauria de ser coberta.  

 Al carrer Amposta, hi havia un cartell de prohibit 

aparcar per pavimentació, però s’ha retirat el 

cartell i no s’ha pavimentat.  

 

Marc Serra: Quan baixem l’enllumenat els veïns dels 

baixos i dels primers es queixen de què hi ha massa 

llum. És complicat trobar el punt d’equilibri. Sí que 

hem de treballar l’arbrat que tapa totalment la 

il·luminació. Demana confiança en la poda d’aquest 

any.  

Respecte als cartells, també es tracta de trobar un 

equilibri entre la difusió física i online.  

Respecte al plec de condicions de les Piscines 

Picornell, ho consultaran amb l’equip tècnic i es 

donarà resposta per escrit.  

Sònia Frias: Respecte al carrer Amposta, segurament 

es tracta d’una actuació d’urgència que finalment 

s’ha endarrerit en el temps i que es tornarà a 

senyalitzar pròximament. 
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Pregunta/petició Resposta 

Tatiana Soler: En representació dels pares i mares de 

l’Escola Magòria, denuncia que el parc de la Muntanyeta, al 

costat del Centre Cívic de la Font de la Guatlla, hi ha un 

estat d’incivisme i brutícia important perquè hi ha joves que 

consumeixen begudes alcohòliques a la tarda-nit. Es 

demana que els matins hi hagi una neteja del parc. 

Marc Serra: hem de fer una anàlisi dels usos del 

parc, veure si aquests joves són del barri i fan aquest 

ús perquè no tenen un altre espai, però sobretot 

revisar el tema de la neteja.  

Maria del Mar Capellades: L’Escola de Jardineria s’està 

degradant. Es pretén fer alguna actuació per evitar-ho? 

Marc Serra: Ens consta que es tanca i que es 

trasllada a Sant Andreu. No depèn de l’Ajuntament, 

sinó del Consorci. Aquest és el darrer curs que estan 

actius al barri. Haurem de tindre un debat sobre quin 

ús tindrà aquest espai com a equipament.  

Un veí comenta que fa 4 anys es va signar que 

l’espai quedaria disponible per l’Associació de Veïns 

de la Font de la Guatlla. El Regidor comenta que li 

consta, però que la Generalitat vol ubicar un altre 

centre educatiu i hauran de parlar-ne. 

Gemma Visent: Aquest Centre Cívic té un problema de 

contaminació acústica al juny durant la Festa Major, que 

coincideix amb la Berbena de Sant Joan i la festa de fi de 

curs de l’escola. S’haurien d’ajustar els decibels i la duració 

de les activitats.  

Marc Serra: Hem de tenir paciència amb les activitats 

dels nostres veïns i veïnes i, quan són activitats de 

barri, aprendre a cedir. Quan s’apropi Festa Major 

podem parlar i arribar a un acord sobre la duració de 

les activitats i el volum de decibels d’aquestes.  

Lluís Maté afegeix que tenen permís per allargar la 

Festa Major més enllà de les 2, però per respecte al 

veïnat no ho fan. Se suma a la proposta de Marc 

Serra de parlar-ne quan s’apropi la Festa Major.  

Josefa Prades: A la Fira de Montjuïc, no es podria treure el 

pavelló Itàlia i aprofitar aquest espai pel barri? 

 

Marc Serra: Al procés participatiu de la Fira de 

Montjuïc tindrem oportunitat de fer aquests tipus de 

propostes. 

María José: Veïna del carrer Sant Fructuós 113, denuncia 

que hi ha un problema de contaminació acústica que ve de 

la Residència que hi ha al carrer del darrere, d’uns 

extractors d’aire que generen soroll durant tot el dia. 

Altres veïns i veïnes assenyalen que hi ha propietaris que 

han denunciat judicialment aquesta situació. 

Marc Serra: Ho consultarem amb els tècnics. És 

important que en aquestes qüestions us adreceu a 

una de les OAC de l’Ajuntament i presenteu una 

instància. 

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 


