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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  

 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de l’any 2008, l’Ajuntament va 

donar un pas més en el procés de descentralització administrativa i participativa de la 

ciutat iniciat l’any 1984, amb la divisió territorial de la ciutat en districtes. L’objectiu 

principal va ser la concepció del barri com a espai de convivència urbana, de proximitat i 

de participació. L’any 2009 i amb l’objectiu final de potenciar la proximitat en les 

accions municipals es modifica el Reglament d’organització i funcionament dels 

districtes i del les normes reguladores de la Participació Ciutadana per tal de regular un 

nou espai de participació: el Consell de Barri, òrgan de participació territorial per a totes 

les qüestions referents al barri i que té la finalitat de ser un canal de participació ciutadana 

en el desenvolupament de polítiques de proximitat i convivència i aprofundir així en la 

cohesió social i la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.   

Aquest nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura, aproxima les 

politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions de 

Serveis de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.  

La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de 

convivència, de proximitat i participació per excel·lència. Els elements que formen 

part essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes, que conviuen en un territori al 

voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts, una xarxa d’equipaments i 

activitats i vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions.  

Per tal d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un Pla de Futur amb l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha treballat 

en el si dels Consells de barri i de les comissions de seguiment. 

El Pla de Futur del barri de Font de la Guatlla que us presentem en aquest document 

s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri: els veïns i 

veïnes, les entitats i les associacions, els tècnics i tècniques, els diferents grups polítics, 

etc., amb l’objectiu de planificar millor com volem que siguin els nostres barris. 
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2.  COM S’HA PARTICIPAT?  
 

 

 

 

L’espai on s’ha treballat la diagnosi i el pla de futur del barri ha estat la Comissió de 

Seguiment del Consell de Barri de Font de la Guatlla, constituïda en el marc del 

primer Consell del Barri, i ampliada en el segon.  

 

La Comissió de Seguiment s’ha trobat en un total d’onze ocasions per a treballar el 

Diagnòstic de barri i establir les principals línees estratègiques del  Pla de Futur. 

 

Amb previ ordre del dia els components de la Comissió han reflexionat al voltant 

dels punts a tractar en cada sessió i, en la reunió de treball s’han posat en comú les 

diferents lectures de la realitat i/o visions de futur per tal d’entrar en debat i/o 

discussió, i arribar al consens general.  

Normalment s’ha fet una reunió per eix i mai ha durat més de dues hores. 

Quan algun membre no ha pogut assistir a la sessió de treball ha enviat la seva 

aportació a la Tècnica de Barri, que ha estat la encarregada de recollir i ordenar les 

aportacions així com de la preparació de les reunions. 

El Conseller  de barri i el Vicepresident del Consell han estat els encarregats de 

dirigir les sessions de treball. 

En alguna sessió s’ha convidat a altres tècnics/es municipals per tal i de donar una 

visió global i de Districte sobre algun aspecte en concret . 

 



Districte de Sants-Montjuïc 
Direcció de Serveis de Territori 

 

5  

 

 

       3. QUI HA PARTICIPAT?   
 

 

 

La Comissió de Seguiment va quedar constituïda en el primer Consell de Barri de    

 Font de la Guatlla, però ha anat incorporant a tots aquells veïns i veïnes que en nom  

 propi o en nom d’alguna entitat ha volgut participar. 

 

El grup final ha estat composat per entitats, veïns i representant polítics amb la 

següent distribució. A nivell tècnic la tècnica de Barri. La mitja de participació a les 

sessions ha estat entre 10 i 12 participants. 

 

COMPOSICIÓ: 

 

 Font de la Guatlla 

Conseller  de barri 1 

Vicepresident  de  Consell de Barri 1 

Representants partits politics 4 

Entitats 3 

Veïns/es 12 

Técnica de barri 1 

      

 

 

18%

55%

27%
6 Representants polítics i
dels equips técnics del
districte

4 Representants Teixit
associatiu

12 Representants de la
ciutadania
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    4. CALENDARI DE REUNIONS 
 

 
 

 
 
 

 
BARRI : FONT DE LA 
GUATLLA  
districte sants -  montjuïc 
 

 
SESSIONS COMISSIÓ 
SEGUIMENT 
lloc:  centre cívic Font 
de la Guatlla 

 
CONSELL DE BARRI 
lloc: centre cívic Font de 
la Guatlla 

 
Presentació de la comissió i 
el seu encàrrec 

 
11 de Febrer 
 

 

 
EIX 1.  
SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
 

 
DIAGNOSI 
24 de Febrer 
PLA DE FUTUR 
20 de Setembre 

 

 

 
EIX.2  
ESPAI PÚBLIC, 
URBANISME, MOBILITAT , 
TRANSPORT I HABITATGE. 

 
DIAGNOSI 
2 de Març 
PLA DE FUTUR 
18 d’Octubre 

 

 
EIX.3. 
COMERÇ, OCUPACIÓ, 
EMPRESES I MERCATS. 
 

 
DIAGNOSI 
9 de Març 
PLA DE FUTUR 
20 de Setembre 

 

 
EIX 4.  
CONVIVENCIA , PREVENCIÓ 
I SEGURETAT. 
 

 
DIAGNOSI 
19 d’Abril 
PLA DE FUTUR 
18 d’Octubre 

 

 
EIX 5. 
ASSOCIACIONISME I 
PARTICIPACIÓ 
 

 
DIAGNOSI 
11 de Maig 
PLA DE FUTUR 
6 de Setembre 

 

 
Revisió del document  i 
aprovació 

 
DIAGNOSI 
8 de Juny 
PLA DE FUTUR 
4 de Novembre 

 

 
CONSELL DE BARRI 
 

  
CONSTITUCIÓ:   
11 de Febrer de 2010 
DIAGNOSI 
30 de Juny de 2010 
PLA DE FUTUR 
30 de Novembre de 2010 
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B// RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I 
CONSULTA 

 

5. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 

 

5.1- La foto del barri 

Els membres de la Comissió de Seguiment han tingut en compte com a punt de 

partida el document anomenat de pre-diagnosi què serviria d’orientació a la comissió 

per tal d’elaborar la Diagnosi definitiva que s’aprovaria al Consell de Barri. En aquest 

document de treball es recullen  una breu història del barri, indicadors socioeconòmics 

(segons els serveis estadístics de l’Ajuntament), elements del barri, projectes i 

actuacions incloses en el PAD, llistat d’entitats ubicades al territori i un breu anàlisi de 

la realitat observada. 

 

A partir d’aquí i de l’experiència de la Comissió de Seguiment, s’ha fet l’anàlisi de la 

realitat del barri en forma de diagnosi i a partir dels cinc eixos proposats. 

 

La Diagnosi va ser presentada en el segon Consell de Barri, publicada a la web del 

districte, i es varen establir mecanismes suficients per a recollir propostes i esmenes al 

document. 

 

El barri de Font de la Guatlla s'estén entre la Gran Via i el vessant nord-oest de la  

muntanya de Montjuïc, pràcticament en tot el tram comprès entre les places d'Espanya  

i Cerdà. El conjunt més singular del barri és el petit grup de casetes baixes amb jardí,  

que configuren un inusual racó de calma en la part més propera a la muntanya, en clar  

contrast amb els edificis alts i el tràfec del sector que s'aboca sobre la Gran Via. En  

record de la seva vocació inicial com a ciutat jardí, molts dels carrers tenen nom de  

flor: Dàlia, Lotus, Hortènsia, Begònia, Crisantem...  

 

A més d'aquest conjunt, un edifici significatiu en el barri és la fàbrica Casarramona,  

rehabilitada per La Caixa per a instal·lar-hi la Fundació "Caixa Fòrum", que ha passat a 

ser una peça més de la important oferta cultural de Montjuïc. L’edifici, ben 

representatiu de l'arquitectura industrial d'obra de maó vist, el va construir l'arquitecte  

Josep Puig i Cadafalch. 
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El barri de Font de la Guatlla té una població de 10.145 habitants, que conviuen en 

una superfície de 0,3 Km2.  

Hi ha 5.396 dones i 4.749 homes; la franja d’edat amb més població es la de 25 a 64 

anys ( un 60,3%); els nens i nenes de 0 a 14 anys representen el 10,5% , un  

índex d’un punt percentual per sobre de la resta del districte, els joves de 15 a 24 anys 

un 9,6% i un 19,6 % de gent més gran de 65 anys (pràcticament igual que la mitja del 

districte). 

El 47,8% ha nascut a Barcelona; el 7,3 % a la resta de Catalunya i el 23,3 % a la resta 

d’Espanya. Ha nascut a l’estranger, el 21,6% de la població (1 punt percentual  per 

sota de la mitja del Districte). 

Per nacionalitats, el 81,3% són espanyols i el 18,7 % estrangers, vinguts d’Itàlia, 

l´Equador i Perú. 

La taxa de natalitat del barri (7,5) està 1,6 punt per sota del Districte (9,1) i la ciutat 

(9,1), la població gran que viu sola és un 26,4%, índex lleugerament superior a districte 

i ciutat ( 25,9 i 25,2) i l’índex de sobre envelliment és inferior (52.8) al districte (53,3) i 

ciutat (53,5). 

La renda familiar disponible per habitant (91,7) està per sobre de la mitja del districte 

(80,7). 
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en 

execució 

Actuacions 

pendents 
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PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA: 

El Centre Cívic Font de la Guatlla, gestionat per 

l’Associació de Veïns de Font de la Guatlla – Magòria 

EDUCACIÓ: 

El barri compta amb una Escola Bressol i tres Llars 

d’Infants, dos Instituts i dos Escoles públiques, i una 

Escola concertada.. 

FOMENT ESPORT: 

Dos petanques, element que es dirigeix bàsicament a 

un sector de població molt concret . 

PATIS OBERTS: 

Escola La Muntanyeta 

ALTRES:  

Equipaments d’àmbit de ciutat: Casa Ramona, Les 

Fonts, Poble Espanyol, la Fira, museus i la mateixa 

Muntanya de Montjuïc 

 

Demanar al Consorci de Sanitat 

l’estudi de viabilitat per a què es 

construeixi un Centre de Salut al 

barri de Font de la Guatlla i 

França Xica 

Climatització i millores al centre 

cívic. 
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FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en 

execució 
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pendents 
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MOBILITAT: 

4 parades d’autobús, 1 aparcament soterrat. 

ESPAI PÚBLIC: 

El parc de la Font Florida, com a espai verd i amb 

elements de jocs infantils, i un altre espai amb jocs 

infantils als jardins de la Muntanyeta. 

Tancament  del trànsit del C. Chopin entre C. Valls i 

C. Rabí Rubén  

 

 

Finalització de la 3a. fase del 

planejament del Turó de Font de 

la Guatlla 

Estudi sobre la viabilitat de 

recuperar la font emblemàtica 

de Font de la Guatlla. 

-Arranjament carrers: 

- C/ Mèxic 

-Vorera Gran Via 

- Sta. Dorotea 

- St. Germà 

- St. Farriol 

-Zona vianants (C/ Chopin) 

 

Construcció d’habitatge 

públic a Font de la Guatlla 
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FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en 

execució 

Actuacions 

pendents 
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Font de la Guatlla no és un barri on l’activitat 
comercial i empresarial sigui l’eix al voltant del 
qual s’organitzi la vida del barri.  
La proximitat de la muntanya fa que el barri es 
defineixi millor a partir de la seva oferta de 
tranquil·litat i passeig, que per la seva activitat 
econòmica. 
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en 

execució 
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pendents 
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PREVENCIO I SEGURETAT: 

SPO amb Policia de Proximitat 

Policia comunitària GUB 

 

 

 

Control i seguiment locals de 

concurrència publica. 

 

Patrullatge i control 

(incloent operacions 

conjuntes) de GUB i CME 

en espais públics 

conflictius 
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 

 De què disposa el barri? Actuacions en realitzades Actuacions en 
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ASSOCIACIONISME 

27 entitats. 15 entitats registrades i 12 no registrades. 

Festa Major Font de la Guatlla 

PARTICIPACIO 

Comissió seguiment del Consell de Barri 

Consell de Barri Font de la Guatlla 

Consell equipament centre cívic 

 

 

Cessió local esplai Turons 
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5.2  Resultats de la validació: Aspectes de millora/punts febles i 

potencialitats/punts forts  

 

1. Serveis a les persones i equipaments 

A nivell de serveis i equipaments el barri de Font de la Guatlla es defineix millor a 

partir de la seva mancança i la seva dependència cap als  seus barris veïns. 

També pel fet d’estar a la faldilla de la muntanya de Montjuïc i per tant per la 

proximitat d’equipaments de ciutat, i de centres d’interès turístics i firals. L’impacte 

d’aquest fet és quelcom viscut negativament pel seu veïnat. 

 

2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge  

La idiosincràsia geogràfica del territori i la manca d’elements de mobilitat, dificulten 

als veïns l’accés a altres barris i a la muntanya. 

Un PERI per finalitzar i el projecte de construcció de vivenda social marquen la 

dinàmica en l’espai públic, així com la quantitat d’actes i equipaments de ciutat. 

 

3. Comerç ocupació, empreses i mercats 

Font de la Guatlla no és un barri on l’activitat comercial i empresarial sigui l’eix al 

voltant del qual s’organitzi la vida del barri,tot i que disposa de comerç de 

proximitat en els carrers més amples. 

 

4. Convivència, prevenció, seguretat 

En general és un barri tranquil tot i que existeixen alguns problemes de 

convivència  que es concentren en certs locals de pública concurrència,  i a 

conductes incíviques  entorn  al l’oci nocturn. 

Quant a seguretat cal posar especial atenció al barri per la seva ubicació i 

particular geografia.  

 

5. Associacionisme i participació 

Poques entitats d’àmbit de barri, però la que existeix té una gran capacitat 

d’involucrar als veïnat.  

Cal establir canals i oportunitats de participació, adequats els horaris a la 

ciutadania, alhora que reordenar els espais participatius, que a vegades es valoren 

com a poc efectius. 
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EIX TEMÀTIC:  1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 

Font de la Guatlla disposa de pocs equipaments de barri pròpiament 

dits, bàsicament a aquest nivell compta amb el Centre Cívic, i l’escola 

Magòria, l’escola La Muntanyeta, i el Institut XXVa. Olimpíada, on la 

identitat de barri n’és palpable. 

 

Destaquem els elements del seu territori que tenen àmbit de ciutat: 

Casa Ramona, Les Fonts, Poble Espanyol, la Fira, museus i la mateixa 

Muntanya de Montjuïc 

 

Ús de serveis i equipaments dels  seus barris veïns, com a exemple el 

comerç a Hostafrancs, Salut a Eixample, Serveis Socials a Poble Sec...  

 

Equipaments de ciutat són viscuts de forma conflictiva per les molèsties 

que generen als veïns del barri (soroll, increment de circulació...). 

La idiosincràsia geogràfica del territori i la manca d’elements de 

mobilitat, dificulten als veïns l’accés a aquests serveis. 
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EIX TEMÀTIC: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE 

 

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 

Grans espais de ciutat 

Muntanya de Montjuïc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Pocs espais públics propis del barri i espais verds en males condicions  

 

Mobilitat limitada amb un índex alt quant a quantitat de circulació i 

excessos de velocitat. 

 

El PERI pendent que condiciona l’estructura urbanística del barri i la 

creació de nou habitatge. 

 

Determinades decisions de ciutat que afecten directament al barri i que 

determinen directament la seva estructura, funcionament i dinàmica 

(pla d’usos de Montjuïc) 
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EIX TEMÀTIC: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS  

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 

La proximitat de la muntanya fa que el barri es defineixi millor a partir 

de la seva oferta de tranquil·litat i passeig, que per la seva activitat 

econòmica. 

 

 

Poca activitat comercial i empresarial  
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EIX TEMÀTIC: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT  

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 

És un barri fonamentalment tranquil  

 

 

El barri està al costat de zones molt turístiques que atrauen delinqüents 

i professionals del furt.  

 

Equipaments de ciutat i d’oci nocturn que alteren la vida tranquila del 

barri. 

 

La muntanya, amb camins i racons que afavoreixen conductes 

incíviques i il·legals.  

 

La part del turó per a remodelar i altres habitatges buits que 

afavoreixen les ocupacions i les okupacions. 
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EIX TEMÀTIC: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ  

PUNTS FORTS / POTENCIALITATS PUNTS FEBLES / ASPECTES DE MILLORA 

 

Les associacions i en conjunt el veïnatge, són molt participatius dins les 

accions del barri. 

 

Quant a l’associacionisme el gran desafiament està en el relleu 

generacional i la relació entre les entitats que no comparteixen  el 

mateix àmbit d’actuació 

 

Necessitat de més espai/locals per a la realització d’activitats diverses 

(sobretot dirigides a la infància i la gent gran) 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR 

SEGONS EIXOS DE TREBALL  

 

1. Serveis a les persones i equipaments 

El fet de contar amb pocs equipaments al territori, ja que les aportacions de cara al 

futur van en la línia de millorar l’accés dels veïns als equipaments d’altres barris, 

amb la proposta d’un bus serveis, i de potenciar aquelles iniciatives que acostin els 

serveis al domicili, sense necessitat d’equipament. Tot i això destaca la 

recomanació de reserva de locals en habitatges de nova construcció per a allotjar-

hi equipaments necessaris, com un casal d’avis. 

2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge  

La finalització del PERI, la construcció d’habitatge social i la millora dels accessos 

a la muntanya han estat aspectes recurrents en tot el procés, al igual que la 

regulació del trànsit i increment de serveis de neteja tenint en compte l’impacte que 

te la Fira, les Fonts de Montjuïc, el Poble Espanyol i Casa Ramona sobre el barri. 

Quant a mobilitat aspectes de millora i accessos, així com de regulació del transit, 

tant a nivell d’intensitat com de velocitat. 

3. Comerç ocupació, empreses i mercats 

Dos desafiaments de futur: cuidar la petita empresa existent al barri, afavorint 

aquelles iniciatives empresarials que treballin el turisme en clau d’art i ecologisme i 

seguir de prop el desenvolupament de la Fira i la Muntanya per poder reflexionar 

sobre la relació empresarial i comercial que hi pot existir en favor del barri. 

4. Convivència, prevenció, seguretat 

Fer acomplir la normativa vigent, desenvolupar projectes de convivència, i mantenir 

l’espai públic en bones condicions esdevenen les tres línees de fons en totes les 

aportacions de futur. 

5. Associacionisme i participació 

Re ordenació dels espais de participació quant a forma i quant a contingut, i treball 

en xarxa per a poder obrir la participació a la ciutadania i prioritzar el fet de “donar 

resposta”, tant des de l’administració com des de les mateixes entitats i 

associacions.  

Procurar escenaris adequats on es puguin desenvolupar projectes relacionals, 

culturals i socials sobre tot pel sector de població jove, gent gran i infants. 

I com a gran desafiament el relleu generacional. 
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EIX TEMÀTIC 1: SERVEIS i EQUIPAMENTS 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

ACCIONS 

 

o Millorar dels accessos a les escoles del barri sobretot aquelles que queden més aïllades  

o Augmentar  la dotació d’equipaments culturals al barri pensant sobre tot en els sector de 

població de joves i infants i gent gran (biblioteca i ludoteca, casal de gent gran). 

o Trobar la forma que el barri  pugui beneficiar-se de la Muntanya i dels equipaments i serveis de 

ciutat i no només patir els seus efectes negatius (centre de interpretació de la muntanya al 

barri). 

o Potenciar aquelles iniciatives que suposin apropar els serveis dels equipaments al barri, domicili 

i veïns. 

o Desenvolupar aquells projectes, com Temps de Barri, que permetin un millor aprofitament dels 

recursos existents, tant públics com privats. 

 

 Arranjament del camí de 

Font Florida a l’escola 

Pau Vila. 

 Dotar d’un bus barri “bus 

serveis” que connecti el 

barri amb aquells serveis 

i equipament dels quals 

no disposa  (CAP, SS, 

mercat...) 
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EIX TEMÀTIC 2: ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME i HABITATGE 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

ACCIONS 

 

o Disposar del mobiliari urbà necessari i adaptat, trobant l’equilibri amb les situacions d’ús incívic 

del mateix i vetllar pel   seu manteniment. Dissenyar la seva ubicació en procés participatiu amb 

els veïns. 

o Tenir present les necessitats d’espais de les entitats i associacions del barri en el moment que es 

planifiquen edificis nous i projectes urbanístics de transformació del barri, i comptar amb la 

participació veïnal en la presa de decisions. 

o Finalització del PERI del Turó 

o Pla d’enjardinament de les zones verdes del barri, disseny  participat i dotació de mobiliari urbà 

adequat, així com la senyalització dels carrers. 

o Estudi del transit al barri, acompanyat de protocol adequat per esdeveniments i actes a la 

Muntanya, Fira, Ma. Cristina i dels equipaments de ciutat. 

o Pla per a regular la circulació quant a intensitat i velocitat al barri, amb l’objectiu d’esponjar 

l’excés de circulació tenint en compte de trobar l’equilibri amb el tema d’aparcament 

o Donar suport als projectes que afavoreixin la accessibilitat de les vivendes (p.ex. plantes baixes) 

 

 

 Millora de la mobilitat al barri 

(bicing i bus barri/serveis) 

 Millora dels accessos del barri 

a la Muntanya, creuaments i 

pas de vianants, per a millorar 

tant la mobilitat a peu com la 

circulatòria 

 Desenvolupar un Camí Escolar 

al barri. 

 Ampliació del radi d’acció dels 

equips de neteja quan hi ha 

esdeveniments a la Muntanya, 

Fira, Ma. Cristina i dels 

equipaments de ciutat.   
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EIX TEMÀTIC 3: OCUPACIÓ I EMPRESA, COMERÇ i MERCATS 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

ACCIONS 

 

o Fomentar el comerç de proximitat més que les grans superfícies donades les característiques 

del barri. 

o Cuidar la petita empresa existent al barri i afavorir aquelles iniciatives empresarials que 

treballin el turisme en clau d’art i ecologisme. 

o Seguir de prop el desenvolupament de la Fira i la Muntanya per a poder reflexionar sobre la 

relació empresarial i comercial que hi pot existir en favor del barri. 

 

 

 

 

o Facilitar l’accés al comerç i 

mercats als barris veïns amb el 

BUS SERVEIS. 
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EIX TEMÀTIC 4: CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ i SEGURETAT 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

ACCIONS 

 

o Potenciar projectes de convivència al barri, en especial els projectes de relació 

entre generacions. 

o Agilització dels procediments quant a temes d’ocupacions, promovent també des 

de l’administració canvis jurídics a la ciutat 

o Donar suport als projectes de civisme per tal i de passar del concepte espai públic 

a espai compartit 

o Tractar el barri com a barri turístic (entrant així dins els plans d’actuació de GUB) 

 

 Fer complir la normativa vigent, entesa 

també com a recurs educatiu  

 Facilitar informació acurada i amb temps 

dels esdeveniments i actes a la via 

pública, i dels realitzats pels 

equipaments de ciutat que afecten al 

barri. 

 Intensificar els recorreguts de GUB a 

peu per la zona donada la especial 

idiosincràsia geogràfica del barri 

 Millorar els accessos a la muntanya, el 

manteniment de l’espai públic i la 

regulació del transit com a mesura de 

prevenció i augmentar així la seguretat 

al barri. 
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EIX TEMÀTIC 5: ASSOCIACIONISME i PARTICIPACIÓ 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

ACCIONS 

 

o Definició clara, re ordenació i re planificació dels diferents espais de 

participació de l’administració, tant a nivell de forma (virtuals, presencials, 

horaris), com de contingut (essent d’interès real per al ciutadà). 

o Procurar més espais físics al barri on es puguin desenvolupar projectes 

relacionals, culturals i socials sobre tot pel sector de població jove , gent gran i 

infants. 

o Posar atenció a les noves formes de participació i als nous centres d’interès 

per tal i que, tant el teixit associatiu com l’administració s’adeqüin a la realitats 

actuals. 

o Desenvolupar projectes entre generacions que fomentin la relació i el 

coneixement mutu, així com la historia del barri i la importància del teixit 

associatiu i la participació.  

o Vetllar per a que al barri es desenvolupin projectes a partir de les entitats i 

l’administració per a tots els diferents sectors de població. 

 

 Desenvolupament de “el Consell de 

Barri en Xarxa”, per tal d’oferir un 

espai obert i permanent de debat al 

barri, facilitant l’accés a tothom,  

enriquir així les sessions de la 

comissió de seguiment i el mateix 

Consell de Barri presencials. 

 Prioritzar el fet de “donar resposta” 

a la ciutadania, tant des de 

l’administració com des de les 

mateixes entitats i associacions. 
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C// CONCLUSIONS  

 

 

Elaborar un pla de futur per al barri ha estat una tasca complexa, i un exercici 

d’abstracció i consens.  

A partir dels problemes quotidians i concrets, dels interessos particulars, la comissió ha 

fet un esforç de reflexió i de projecció global, trobant així els principals desafiaments del 

barri, i prioritzant les principals línies estratègiques cara el futur. 

 

En aquest procés de construcció d’una visió comuna de barri, dues eines han estat 

principals per tal i d’arribar al consens, la primera partir d’un diagnòstic comú, i segona el 

debat obert i sense restriccions. 

Un altre element ha estat clau, l’alt interès i compromís dels veïns i veïnes envers al seu 

barri. 

 

Del conjunt d’aportacions podem concloure que el veïnat de Font de la Guatlla està 

content i orgullós del seu barri, i que conforma un teixit social fort i preocupat en el seu 

devenir com a barri.  

 

De la mateixa manera, concloem que la principal entitat del barri és la vertebradora de la 

majoria d’activitat que s’hi desenvolupen, i que conjuntament amb el veïnat, actiu i 

compromès, esdevé  un bon escenari per a desenvolupar projectes de caire comunitari i 

entre generacions. 

 

Cal remarcar la importància de finalitzar el PERI que afecta al barri. L’enderrocament del 

Turó per a guanyar espai verd i la construcció de vivenda social, acabarà de dibuixar la 

seva fesomia. 

 

I per acabar el major desafiament del barri, trobar la forma de gaudir de la muntanya, 

d’integrar la seva activitat i no nomes patir les conseqüències negatives. 
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D// ANNEXOS:  

 

La comissió de Treball del consell de Barri de Font de la Guatlla està formada per: 

Albert Deusedes Conseller del Barri del grup PSC 

Lluis Maté Vicepresident del Consell  

   
Representants dels grups municipals: 
 

 Anna Ma. Massó Consellera  CIU 

Cristòfol Ortolà Conseller  ICV.EUIA 

Fina Martínez Consellera   PP 

Josep Chalmeta Conseller  ERC 
 
Entitats: 
 

 Manuel Abraldes Associació De Veïns F. Guatlla 

Jaime Merchan Associació Cultural Salvem La Música 

Jesús Garcia  AMPA Escola Magòria 
 
Veïns/es: 
 

 Cristina Pujolar 
 Emiliano Duch 
 Jesús Mercadal  
 Jose Allon 
 Juan Alamillo 
 Lluis Bach 
 Lourdes Hidalgo 
 Manuel Alòs 
 Pere Ramon Belinchon 
 Rafael Serra 
 Ramon Querol 
 Sergi Quiroga 

 
 Tècnic/a  

Nuria Pascual 
Técnica de Barri i secretaria de la 
comissió 

 

 

1. Document de diagnosis del barri de Font de la Guatlla 

Feu clic  aquí o entreu al la web www.bcn.cat/sants-montjuic 

 

 

http://w3.bcn.es/fitxers/sants/diagnosicorregitfontdelaguatlla1002101.537.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Z555643/Escritorio/Plans%20de%20Futur/www.bcn.cat/sants-montjuic

