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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

Data: 01 de març de 2017. 18.30h 

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 de Font de la Guatlla 
Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte 
 

Consellers/es: 
Georgina Lázaro, Consellera grup municipal PDCAT 

David Labrador, Conseller grup municipal C's 

Marta Alonso, Consellera grup municipal ERC 

J.A. Calleja, Conseller grup municipal PPC 

 

Entitats i veïns: 
Elisabeth Ventura, Escola de música Jam Session 

Julià Carrasco,   AA.VV Font de la Guatlla 

Alejandro Casero,  Salvem el Turó 

Oscar Julià,                    Salvem el Turó 

Leonard Ferran,  AA.VV Font de la Guatlla 

Carles Rodríguez,  veí registrat Comissió Seg.  

Jordi Tarradell,   veí registrat Comissió Seg.  
Lourdes Hidalgo            veïna registrada 

Rafael Serra                  AA.VV Font de la Guatlla 

Guàrdia Urbana,  Policia comunitària 

Josep Cuadras  Tècnic de barri 

Maria Rengel  Directora serveis a les persones i al territori 

 

Persones excusades:     Jesús Mercadal 

 

  

 

Total assistents: 35 persones 

 
Ordre del dia 

 Aprovació acta anterior 

 Retorn de la sessió anterior del C. de Barri 

 Remodelació c/ Indíbil i tram del c/ St. Fructuós 

 Convivència i prevenció al barri 

 Torn obert de paraules 
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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 
informa que a l'entrada s’ha lliurat l’ordre del dia i l’acta de l’anterior Consell, que es va enviar 
prèviament per correu electrònic als membres de la Comissió de seguiment. Albert Deusedes 
explica que a part de l’acta hi ha 4 annexos, que són el resum dels acords dels equips de 
treball de la Comissió de seguiment. Ho han volgut adjuntar perquè els veïns/es tinguin 
constància de la feina que fan, que és molta.  
 
Una veïna demana que quan s’enviï la convocatòria amb l’ordre del dia s’adjunti també l’acta 
anterior, per tal de poder imprimir-la i llegir-la amb antelació. Sense cap comentari es dona per 
aprovada l’acta de l'anterior consell.  
 
2. Retorn de la sessió anterior del C. de Barri 
 
Laura Pérez, Regidora del Districte, dona la benvinguda i explica que farà un retorn dels 
diferents punts que es van tractar a l’anterior sessió, recordant que en el torn obert de paraules 
es pot aprofundir en totes les qüestions. Es destaca: 
 

 Consell Ciutadà: Carles Rodríguez proposava compartir les dades sobre els membres del 
Consell Ciutadà. Es va fer la consulta a Serveis Jurídics i se’ls va instar a que la sol·licitud 
es fes per escrit. S’hauria de demanar l’autorització a cadascun dels membres (per saber si 
volen que les seves dades siguin compartides) degut a la Llei de protecció de dades. Per 
tant, s'ha de demanar permís previ però en principi no hi ha cap problema en gestionar 
aquesta demanda. 

 Nova xarxa de bus, que porta diversos mandats treballant-se. S’han anat explicant les 
millores que suposa aquesta 5a i última fase, amb implicacions en diferents barris de la 
ciutat. A Font de la Guatlla i la Marina hi havia la preocupació específica del bus 37, així 
que a continuació es presenta el recorregut actual del 37 i el que s'ha aconseguit, després 
de la feina amb l'àrea de mobilitat. Es destaca que el nou recorregut busca donar la 
mateixa cobertura a Font de la Guatlla i des del Passeig de la Zona Franca i poder arribar 
amb el mateix recorregut al CAP de Manso i l’Hospital Clínic.  
Xavier Farré recorda que el 37 venia del Passeig Zona Franca i per Gran Via arribava fins a 
Manso i pujava a l’Hospital Clínic. Explica que amb la nova xarxa de bus la línia no es 
podia mantenir perquè aquest recorregut ja el feien altres busos de la xarxa octogonal, 
però s'amplia el recorregut del 109 (que ja existia i acabava a Sants estació) fins a 
l’Hospital Clínic i l’H16 es baixa 2 travessies per aproximar-lo a Manso. És una solució que 
entenen que compleix els objectius del 37: preservar un bus que anés directament als 
serveis sanitaris sense haver de fer cap canvi. Es recorda que s'ha presentat a la Comissió 
de Seguiment, a diverses xerrades a Cotxeres, la Marina, etc. però la Regidora destaca 
que és un tema que genera preocupació perquè afecta molt en barris especialment amb 
problemes de mobilitat. 

 Accés de velocitat a la zona del Caixa Fòrum. Proposta que s'ha portat a l’equip tècnic 
amb GUB i a les Taules sobre mobilitat i seguretat. Se’ls ha dit que el criteri d’instal·lació de 
radars necessita de rectes més llargues, mentre que aquí hi ha una corba. Els insten per 
tant a estudiar conjuntament propostes de senyalització vertical o horitzontal, mesures de 
tipus estàtic (senyalització) o maneres de reduir la velocitat amb elements a la via. El radar 
no és viable així que agafen la proposta d'estudiar-ho i fer un retorn de propostes. El 
semàfor que portava dies sense funcionar ja s’ha arreglat, tot i que tardant més del desitjat. 
Ha estat una gestió complexa i al final es va entomar des de Gerència municipal, perquè 
certes relacions amb empreses són complexes.  

 Can Cervera: Es va fer una intervenció des de Regidoria amb l’Agència de Salut Pública 
per solucionar els problemes de rates i brutícia. Es va assumir com a Districte perquè 
entenien que era urgent i agraeix la insistència i detecció que hi ha des del mateix veïnat, 
perquè són temes que s'han d’abordar en els primers moments en que es detecta.  

 Cartell informatiu sobre esdeveniments a la muntanya: s'ha demanat a BSM i està 
pendent de l’auditoria de Paisatge Urbà. Quan es disposi del vist i plau, el Districte 
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s’encarregarà d'aconseguir aquest cartell informatiu per conèixer els propers 
esdeveniments, possibles talls, etc. i com tot això afecta el barri.  

 Tanca de fusta al Parc de la Fontflorida: es va demanar aixecar-la per evitar que saltin 
els  gossos. S'ha fet la consulta a Parcs i Jardins i s'ha respost que la tanca compleix la 
normativa de ciutat. Per tant és difícil que ho concedeixin però s'ha inclòs dins les zones 
d’intervenció dels agents cívics. Per tant, s’augmenta la presència d’aquest agents que 
faran una tasca de vigilància i sensibilització. 

 Soroll al Poble Espanyol: recorda que s'han posat molt durs amb l'empresa 
concessionària i en diferents reunions des de Regidoria s'ha posat de manifest que es 
prioritza el descans dels veïns/es davant les seves activitats. Destaca la implicació per part 
dels actors del Poble Espanyol a escoltar als veïns/es i fer-se corresponsables. A la 
Comissió de Seguiment es van presentar els estudis de so i quines mesures s’entomaran. 
Espera que juntament amb els veïns/es es pugui fer seguiment de si funcionen o no les 
mesures per reduir l’impacte del soroll al barri. 

 Actes de muntanya: s'ha proposat crear una Comissió específica de treball per fer un 
esborrany de protocol dels actes que s'han de celebrar a la muntanya. Des de Regidoria es 
troben amb un conjunt d’esdeveniments de ciutat que es volen celebrar a Montjuïc, així que 
considera que la creació d’aquesta comissió és positiva per tal d’encabir les activitats a 
l’espai públic amb les afectacions que generen al veïnat. 

 Salvem el Turó: es van fer una sèrie de millores sorgides dels compromisos que es van 
prendre amb l’associació, fet que és positiu, però hi ha demandes de més profunditat 
relatives al planejament. S’explicarà la reunió que va tenir lloc ahir amb l’associació i altres 
veïns/es afectades. 

 Conveni de gestió cívica del Centre Cívic: ja s'ha signat i la valoració tècnica és que ha 
anat millor que anys anteriors. S'ha ingressat l’aportació a la gestió. 

 Molèsties al C. Mèxic i C. Sant Fructuós: intervenció específica amb una discoteca. 
S'han fet 3 inspeccions consecutives, la darrera per ocupació de la via pública. Ara mateix 
al Districte no els hi consta més molèsties però cal contrastar-ho amb els veïns/es i donar 
seguiment a aquestes queixes. 

 Zones de jocs infantils: s'han fet visites buscant possibles equipaments. No hi ha cap 
proposta concreta però s'han visitat alguns espais susceptibles a poder ser municipals o de 
lloguer, especialment per equipament infantil. Espera tenir més informació en breu. 

 Reposició dels 3 bancs de la placeta Mies van der Rohe: es va reposar i pintar tot el 
que hi havia, i espera evitar nous actes de vandalisme que portin a la mateixa situació.  

 Licitació de la Pèrgola: es licita des de Paisatge Urbà al 2n trimestre. Passarà a ser 
municipal i al proper Consell de barri espera poder dir que ja està més encarat.  

 Neteja: s'ha fet un increment de la neteja, amb diferents percepcions per part dels veïns/es 
però s'està fent un esforç amb campanyes específiques, agents cívics de neteja i 
sensibilització, de recollida de residus als comerços, etc. Malgrat encara no es disposa del 
nou contracte, amb els recursos disponibles s'està fent un sobreesforç.  

 C. Indíbil: A la Comissió de seguiment es va debatre aquest tema i avui es tractarà en un 
punt específic. Quan es tingui clar el projecte es licitaran les obres. 

 Prohibició d’estacionar a la caseta de davant del Poble Espanyol, que és un espai de 
la GUB. Es va traslladar al Departament corresponent però de moment no està solucionat, 
perquè encara hi ha motos aparcades. S'està treballant per buscar alternatives 
d’aparcament i poder així posar-se més durs.  

 Botellon a la zona del C. Dàlia: s'han fet diverses intervencions però és un problema 
recurrent, així que es programa seguir amb aquest intervencions. Hi ha hagut 11 denúncies 
per consum d'alcohol, 4 per consum de drogues, s'han decomissat desenes de llaunes i 
s’insistirà amb els operatius que ja s'han començat a treballar. Les intervencions tenen 
resultats a través de multes, sancions i control del que passa a l'espai públic.  

 Tapiar la caseta de Sant Jordi: s'ha pogut tapiar una part però s'està a l'espera que la 
companyia tregui els comptadors d’Aigua per poder tapiar la resta. 

 Esplai Turons: l’esplai demanava el compromís d’ajudar-los a buscar un espai quan hagin 
de deixar el local. De moment s'han arranjat els temes d’electricitat mentre que els temes 
d’humitat són de més difícil solució, però continua el compromís del Districte d’ajudar.  
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 Autoescoles: s'haurà de fer una estratègia de racionalitzar els espais i veure com encabir-
ho, però és un tema de difícil solució. 

 Reconversió del microespai de la zona de jocs infantils: s'ha parlat amb Parcs i Jardins 
perquè reutilitzin les màquines que aquí no s’utilitzen en un altre espai de la ciutat on 
pensin que puguin tenir un millor ús, i re adequar l’espai per fer-hi un espai per infants.  

 
Respecte l’Associació Salvem el Turó, Albert Deusedes informa que diumenge passat es va 
celebrar l’assemblea i ahir es va fer la 2a reunió de la taula de Districte, amb algunes errades i 
retards importants per part del Districte. L’Associació així els hi va fer saber i amb tota la raó, 
perquè s'havia establert fer una reunió cada 2 mesos però es va fer 5 mesos després. Es va 
demanar disculpes a la Plataforma i volien deixar-ne constància. Les raons són un tema 
d’agenda (la voluntat política hi és) i explica que l’àrea d’Ecologia urbana el mandat passat 
tenia 23 planejaments sobre la taula i a data d'avui en té 96. Es va arribar a alguns acords: les 
reunions seran trimestrals, es calendaritzaran d'ara fins a final d’any i a 31 de desembre es 
disposarà d'una diagnosi de la situació, perquè és un tema molt complex que no només afecta 
al Turó sinó que va més enllà, i així després es podrà decidir l’opció més adient (tot i que saben 
que la voluntat dels veïns/es és la desafectació). A part de la modificació del PERI hi havia 22 
millores proposades per l’Associació i a data d'avui 11 ja s'han realitzat, 4 estan en curs i 2 
estan pendents (1r trimestre de 2017). Les altres 5 ja es va dir que no es podien fer perquè no 
depenien d'ells o no disposaven de capacitat pressupostària.  
 
Carles Rodríguez considera important que s'expliquin les possibles millores que els 
representants del Poble Espanyol van explicar a l’última Comissió de Seguiment, perquè es 
vegi el comprimís. Albert Deusedes explica les mesures que prendran per reduir les molèsties 
de so que pateixen els veïns/es del barri, que semblen contundents. Destaca la col·locació 
d’unes lones molt gruixudes i movibles, mesures que demostren la voluntat del Poble Espanyol 
d’integrar-se al barri i minimitzar les molèsties. Quan es posin en marxa es farà una valoració 
per veure si funciona o si cal millorar-ho. Es pregunta quan es farà i es respon que quan 
comenci la temporada de concerts, després de setmana Santa. Encara no estan posades.  
 
3. Remodelació c/ Indíbil i tram del c/ St. Fructuós 
 
Albert Deusedes informa que en la penúltima Comissió de seguiment es va presentar aquest 
projecte de remodelació, i es destaca: 
 

 Objectiu: actuació integral per millorar l’espai de circulació dels vianants, l’enllumenat 
públic, l’accessibilitat de la zona i la dotació de mobiliari. Per això es farà un estudi dels 
encreuaments i Gran Via. La idea és el soterrament de línies aèries, la introducció d’arbrat i 
la implantació de xarxes. El disseny es fa amb criteris sostenibles, d’estalvi energètic i 
reducció de la contaminació lumínica, i amb material de baix impacte ambiental.  

 C. Indíbil: adequació de l’encreuament amb Gran Via i Trajà: creuaments accessibles, 
ampliant voreres i introduint arbres, soterrament de línies aèries, adequació de les xarxes 
de serveis, nou enllumenat i dotació de mobiliari. Es mostra la secció del carrer actual i la 
idea de futur, destacant que els fanals, arbres i mobiliari mostrats són exemples (a la 
Comissió de Seguiment es va proposar tenir en compte l’alçada dels fanals, etc.). Es 
mostra la projecció de com quedaria el carrer, destacant que el canvi és notori. A la 
Comissió de Seguiment li va agradar la proposta. 

 C. Sant fructuós: s’expliquen els objectius, l'estat actual i que hi ha un estudi d’alternatives, 
destacant que és la 1a vegada que es presenten 2 possibilitats perquè els veïns/es triïn, i 
cal posar-ho en valor. Són:  

 Opció A: es mostra la secció de carrer actual de vorera i de calçada, i la secció 
projectada, destacant que es posarien arbres en la part de dalt del mur.  

 Opció B: es mostren les seccions, destacant que hi ha arbres a dalt i a baix (per tant a 
baix es perd un carril d’aparcament). La Comissió de Seguiment es va mostrar 
unànime per l’opció B, valorant que es guanyava més qualitat de vida, amb arbres i fent 
més agradable el carrer en ambdues parts. La Comissió de Seguiment va proposar 
aprofitar per fer un mur vegetal o d’absorció del soroll, i els tècnics ho van valorar molt 
positivament i faran una proposta al respecte.   
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A continuació sobre un torn de paraules: 

 Jordi Taradell ho agraeix al Districte i recorda que es va dir que era un avantprojecte i quan 
hi hagués el definitiu es tornaria a fer la presentació a la Comissió de Seguiment. Es respon 
que efectivament es tracta d'un avantprojecte de 2 opcions i quan es decideix l’opció 
definitiva es farà el projecte, que seguirà el curs normal: Comissió de Seguiment, 
al·legacions oportunes, incidir en detalls, etc. Ara, però, es volia fer partícip al Consell de 
Barri igual que es va fer a la Comissió de Seguiment.  

 Carles Rodríguez demana que s'aclareixi el tram i es respon que es tracta del tram des del 
c. Santa Dorotea fins al c. Indíbil.  

 Es pregunta si aquest procés acabarà amb una consulta al barri o només decidirà la 
Comissió. Es respon que no es farà una consulta. La Regidora comenta que per exemple 
davant un projecte per una Plaça hi ha moltes possibilitats, però en carrers no hi ha un 
marge tan gran. S'ha volgut comentar perquè afecta l’aparcament i es posa verd, però un 
carrer no dona per fer grans processos participatius sinó un procés d’informació on es 
puguin fer aportacions.  

 Es pregunta quantes places d'aparcament es perden en l’opció B, perquè al vespre ja no 
s'aparca al barri i potser s’hauria de llogar aparcament privat. Es respon que es perden 11 
places i 1 de càrrega i descàrrega. Es pregunta si hi ha alternativa pensada per més 
aparcament al barri i es respon que no, és un tema que va sortir a la Comissió de 
Seguiment però tothom coincidia que davant aparcament per transport privat i qualitat de 
vida pels veïns/es, és preferible la millora de la qualitat.  

 Carles Rodríguez aclareix que aquest és un dels punts inclosos en la proposta d’actuacions 
de la Comissió de Seguiment al Pla d’Actuació de Districte. Fa més d'un any es va 
presentar a un Consell de barri i ha estat atès pel Districte, s'ha debatut a la Comissió de 
seguiment, que és oberta a tothom que vulgui estar-hi, i la Comissió ha pres aquesta 
decisió estudiant totes les alternatives. Sempre hi pot haver alguna persona que no ho 
consideri adient però per això hi ha un espai com la Comissió, per debatre-ho entre tots/es.  

 
4. Convivència i prevenció al barri 
 
La Regidora informa que s'ha començat a elaborar una Mesura que impactarà en l’espai públic. 
S’està treballant en un document per compartir-lo amb la resta de grups municipals, ja que tot 
allò que impacti en l'espai públic ha de tenir un cert consens.  
 
En aquesta mesura s'intenten abordar aquells temes que creen conflicte a l'espai públic, per 
usos intensius o privatius de l'espai, però que no són actes delictius. Aquesta mesura es centra 
en com millorar el sentit de pertinença, les relacions de proximitat, l'espai públic, etc. ja que és 
font de conflicte. Per exemple el tema del soroll (Poble Espanyol i persones que es queden al 
carrer) no és un delicte però crea molèsties per pràctiques irresponsables que cal analitzar cas 
per cas. Es plantegen una sèrie de propostes, que es debatran més intensament a la Comissió:  
 

 Facilitar els vincles veïnals com a comunitat, a través de la participació i plantejant accions 
específiques per conflictes en espais concrets, amb accions molt determinades (per 
exemple participació veïnal en una pista de basquet que només s’utilitza per un col·lectiu), 
amb el suport de les entitats que estan més actives al barri. 

 Sensibilització (gossos, neteja) i coresponsabilització, especialment amb aquestes 
problemàtiques d’ús intensiu (discoteques, espais d’oci nocturn que creen soroll, etc.). S'ha 
començat a treballar amb el Poble Espanyol i el Districte, i cal fer-los responsables.   

 Inclusió social de persones sense llar, recollidors de ferralla, col·lectius d’alta vulnerabilitat 
social sense recursos, etc. Treball a nivell de ciutat amb serveis específics per anar trobant 
solucions, tot i que són temes molt complexes, però cal evitar possibles enquistaments i 
que no es creïn problemes més grans d’ús de l'espai públic. 

 Desplegar intervencions urbanístiques lleugeres de millora o revitalitzar espais en desús o 
degradats: urbanisme tàctic i com posar elements a l'espai públic que donin joc en diferents 
usos.   

 Degut a les dificultats de donar seguiment a totes les incidències que arriben per diferents 
canals )queixes IRIS dels veïns/es, carta a la Regidora, queixes a la GUB, etc.), es vol 
disposar d'una eina que ajudi a fer diagnosi i avaluació i que es pugui presentar als 
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veïns/es per visibilitzar el número de queixes, tipologia, les solucions i poder-les avaluar. 
Amb aquest eina es podrà disposar de protocols d’intervenció i es podrà compartir 
informació amb els veïns/es amb més rigor.  

 
Proposa tenir un debat de més qualitat a la Comissió de Seguiment per anar concretar les 
actuacions, ja que la participació és molt important. 
 
Albert Deusedes explica que en la darrera Comissió es va dir que havien augmentat els 
robatoris en domicilis al barri. Davant d’aquesta preocupació s'ha parlat amb els Mossos i GUB, 
que no han pogut assistir degut al Mobile World Congress però amb qui es pot fer una jornada, 
a més del Consell de prevenció i seguretat, on hi participen membres de l’AAVV. Els han fet 
arribar dades del Districte en general al 2016 comparades amb el 2015, i es destaca: 
 

 Les dades contradiuen el que es va dir a la Comissió de Seguiment, ja que no hi ha hagut 
un augment de gairebé cap tipus de delictes. Cal tenir en compte, però, que les dades i la 
percepció de seguretat són diferents.   

 De les infraccions penals hi ha hagut una reducció del 5,6% dels fets coneguts: els delictes 
contra el patrimoni han baixat casi un 6%, els delictes contra la seguretat viària han baixat 
un 12%, els d’ordre públic han baixat un 34% i els delictes contra la salut púbica un 35%.  

 Els robatoris amb força han baixat un 21% (640 al 2015 i 510 al 2016), però han pujat molt, 
un 35%, els robatoris a empreses, no a domicilis (42 al 2015 i 57 al 2016). Els robatoris 
amb violència o intimidació han baixat tots els tipus (a establiments gairebé un 6%, 
l’estrebada al carrer un 22% i la resta un 6%). 

 L’accidentalitat en el trànsit ha augmentat gairebé un 9%, les denúncies de trànsit han 
baixat un 13% i els controls d’alcoholèmia positius han baixat un 5,6%.   
 

Es conclou dient que tots els delictes han baixat però evidentment es parla dels delictes que el 
ciutadà ha denunciat, sinó és impossible comptabilitzar-los. Posa en valor que sortosament no 
reflecteixen la idea de la Comissió de Seguiment, tot i que els preocupa que hi hagi aquesta 
sensació, i per això també es treballa la Mesura explicada anteriorment.  
 
5. Torn obert de paraules 

 
Comentari / pregunta Resposta 

Maria Angeles Aznares comenta que al Parc de 
la Fontflorida hi ha un assentament del col·lectiu 
romanès i s'han presentat a Alcaldia 250 
signatures. Pregunta què s’hi pot fer. Es truca a 
la GUB però un cop els han identificat aquestes 
persones tornen i s'hi estan tota la nit.  

Afegeix que en el seu bloc han robat (4 cops en 
el que va d’any) però les persones grans a qui 
han tret diners no ho denuncien. Opina que 
aquestes persones malviuen i pregunta què es 
pot fer.  

Des de la Policia Comunitària es respon que 
efectivament el Parc de la Fontflorida és un pas 
assidu de persones amb carretons, que intenten 
buscar llocs oberts per dormir. Fa 2 anys es va fer un  
seguiment específic de la zona, així que prenen el 
compromís d’estudiar-ho de nou, es tornarà a parlar 
amb ells perquè no generin molèsties i s'intentarà 
traslladar-los a una altra zona. És una situació 
complexa i es van traslladant, però la GUB tornarà a 
intervenir i se la mantindrà informada. La Regidora 
apunta que en finalitzar el Consell de barri es pot fer 
el seguiment de temes més particulars. 

Carles Rodríguez ensenya el recull de 
propostes que la Comissió de Seguiment va fer 
al Districte perquè fossin incloses en el PAD. 
L’anterior Regidor va demanar un abstracte de 
les seves 6 prioritats i se’n van presentar 9, les 
quals o ja s’han fet o estan en estudi:  

 Ludoteca: està en estudi. 

 Servei de bus que circuli per l’espina dorsal 
del barri: està en estudi.  

 Limitar el trànsit al C. Guatlla.  

Es respon que efectivament s'estan treballant molts 
temes i tenen molts fronts oberts, però alguns altres 
són més complexos, com el del Turó. En aquest cas 
són temes no fàcils de solucionar però s’estan 
treballant, destacant que prefereixen ser francs i 
explicar els entrebancs possibles o les coses que no 
es poden fer.  

Anima a tots els veïns/es a participar a la Comissió 
de seguiment, que treballa molt. Hi ha 3 equips de 
treball i a la darrera reunió es va acordar obrir-ne un 
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 Elaborar el nou projecte del PERI del Turó: 
s'està treballant i es fan reunions amb la 
Comissió de Seguiment i l’associació. 

 Ampliar i renovar la vorera del C. Sant 
Fructuós: es farà i bé. 

 Remodelar el C. Indíbil: s'està executant. 

 Revisar el reglament del Consell de Barri i la 
Comissió de Seguiment: està pendent. 

 Elaborar un protocol d’actuació sobre els 
esdeveniments i mobilitat al Parc Montjuïc: 
s'està treballant.  

Posa en valor que dels 9 punts presentats al 
març del 2016 8 s'estan treballant, i té una 
continuïtat. La Comissió de Seguiment treballa, 
el Districte també treballa i van tots a una. A 
més, si sorgeixen altres temes s'atenen i la 
Comissió de Seguiment en fa el seguiment.  

altre pels diferents temes de la muntanya. Els anima 
a treballar.  

 

 

Josefa pregunta si el bus 37 queda eliminat i el 
substitueix el 109, i si l’antic 9 (ara H16) farà 
parada al CAP de Manso. 

Considera que el seguiment del tema del soroll 
és positiu i ara es veurà fins on es pot arribar.  

Es va demanar una ludoteca però no n'ha sentit 
més a parlar tot i que s'ha dit que està en 
projecte. Pregunta si es tardarà molt a tenir-la.  

Sobre la ludoteca es respon que s'està buscant local. 
Els agradaria poder donar una data però ara mateix 
s'està buscant local i en quant es tinguin novetats es 
compartiran.  

Sobre el 37 es comenta que tindrà el mateix 
recorregut, per dividit entre el 109 i el H16. El 37 no 
continuarà però el seu recorregut continuarà, 
s’arribarà a Manso i al Clínic.  

Àlex Casero especifica que es tracta de 
l’Associació d’afectats Salvem el Turó, no 
plataforma. Explica que a principis de 2016 van 
presentar un document amb 22 mesures 
urgents a fer al Turó, de les quals 11 s’han 
realitzat, 3 s’estan fent, 2 estan pendents (font i 
àrea verda al c. Dàlia) i 6 no es faran. Destaca 
que és un balanç molt positiu i fa entrega d’un 
dossier amb 22 noves mesures (es pot consultar 
i descarregar a www.salvemelturo.com). De 
moment és un document de treball que també 
es vol presentar a la Comissió de Seguiment  
per a que l'entomi com a propi. Les propostes 
han sorgit de l’assemblea oberta del diumenge 
passat, on van assistir la gran majoria dels 
afectats (aproximadament 40 o 50 persones) i 
on van expressar les possibles millores. Desitja 
que en breu es pugui fer un balanç similar per a 
que el Turó cada cop s’assembli més a una 
zona de la ciutat i no continuï endarrerit 
respecte els estàndards de la ciutat. Espera 
continuar treballant des del Consell de Barri, la 
Comissió de Seguiment i el grup de treball.  

Posa de manifest que és una de les persones 
més joves presents en el Consell, i considera 
que és un problema a tenir en compte i cal 
treballar-ho, perquè s'està perdent molta opinió. 

La Regidora agraeix la feina dels companys de 
l’Associació Salvem el Turó, i la seva paciència. 
Recorda que hi havia 23 planejaments oberts i en 
aquest mandat ja han superat els 90, i ha estat més 
difícil del que es pensaven agafar el ritme. Agafen 
amb atenció el document per estudiar-lo, comentar-lo 
i fer-ne la devolució.  

 

 

Pedro explica les dues vegades que per 
diferents motius ha hagut d'aparcar el cotxe al 

Es respon que és una casuística molt particular sobre 
l'àrea verda i per donar-li una resposta satisfactòria 

http://www.salvemelturo.com/
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carrer (zona verda) i se l’ha sancionat (en el 
tiquet posa la matricula del cotxe i posa 0€). Diu 
que es veu per la matrícula que els cotxes no 
han de pagar aparcament a la zona verda i per 
tant considera que efectivament no se'ls hauria 
de fer pagar. 

caldria conèixer més detalls, però a falta de tenir més 
dades es recomana que lo més àgil seria anar als 
gestors de l'aparcament en superfície, BSM (C. 
Calàbria 66), a atenció al client.  

Jordi Taradell aclareix que una veïna tenia una 
altra opinió sobre les opcions del C. Sant 
Fructuós, i fa una crida a que la Comissió de 
Seguiment és oberta a que tots els veïns/es 
puguin participar. Els membres hi treballen per 
millorar el barri i com més opinions hi hagi més 
es podrà arreglar a gust de tothom.  

Explica que la filosofia del projecte escollit és 
que es vol pacificar el carrer (no amb banda 
rugosa sinó amb el pas de vianants elevat) i es 
vol harmonitzar i dignificar el barri perquè la 
gent pugui fer ús dels seus espais.. Abans de 
decidir l’opció B, que significa eliminar alguns 
aparcaments, ho van pregunta i els 
responsables els van dir que ja hi havia 
suficients espais i no preveien ampliar l’àrea 
verda en el barri.  

 

Carles Rodríguez pregunta sobre l’aparcament 
de la Plaça Carles Bohigas. En el cas de les 
motos i cotxes de la Placeta s'ha respòs que 
s'ha d'estudiar però no ho creu una resposta 
correcta perquè en una Plaça pública no poden 
aparcar ni circular cotxes ni motos. Creu que els 
urbans de paisà que porten els seus cotxes i 
motos particulars haurien d’aparcar com la resta 
de ciutadans/es on correspon i proposa que les 
patrulles que denuncien els aparcaments 
incorrectes els avisin o sancionin, encara que 
se'ls hagi de posar altres llocs.  

Es pren nota i s’invita a parlar-ho un cop finalitzat el 
Consell directament amb la Guàrdia Urbana present 
al Consell.  

 
Xavier Farré destaca que a part dels 9 punts principals sol·licitats per la Comissió de 
Seguiment, també es va proposar intentar fer els mínims talls possibles a l’Av. Mª Cristina. En 
aquest sentit anuncia que durant el Saló de l’Automòbil (de l’11 al 21 de maig) no es tallarà el 
carrer i la Fira muntarà un sistema de passadís per comunicar ambdues bandes per als 
vianants i potser pels ciclistes.  
 
Finalment, s’agraeix l’assistència i sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  


