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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

Data: 4 d’abril de 2018, 18:30h 

Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla (c/Rabí Rubén 22-26) 

 
Presideixen el Consell de Barri: 

Laura Pérez  Regidora del districte 
Lluís Maté  Vicepresident del Consell de Barri 
Francesc Jiménez Gerent del districte 
Xavier Farré  Conseller tècnic districte 
 
Consellers/es: 

Georgina Làzaro Consellera grup municipal PDeCAT 
Albert Deusedes    Conseller grup municipal PSC 
David Labrador      Conseller grup municipal C's 
J.A. Calleja              Conseller grup municipal PPC 
  
Representants de les entitats: 

Alejandro Casero   Salvem el Turó 
Jesús García           AA.VV Font de la Guatlla 
Julià Bort                AA.VV Font de la Guatlla 
Jordi Tarradell       AA.VV. Font de la Guatlla 
Jesús Tallón           Comissió de seguiment 
Julià Carrasco        AA.VV Font de la Guatlla 
Cristina Sancelemente  Fundació Àmbit 
Núria Muntaner    A.C. La Ponderosa 
Mireia Casanovas   A.Horts Font de la Guatlla 
Jesús Mercadal    Comissió de seguiment 
Arnau Nisarre        Esplai Turons 
Elisabeth Ventura   Jam Session 
Jordi Suñé               S.E. Mercat Nou Magòria 
Leo Ferran              Comissió seguiment 
Oscar Julià              Salvem el Turó 
Martí Odriozola     Esplai Turons 
 
Persones convidades:  

Javier Fraga   Raons Públiques 
G.U:    Guàrdia Urbana 

Tècnic de Barri: Josep Cuadras 

 
 
Assistència registrada: 65 persones 
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Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior  
2. Informacions sobre el barri de la Font de la Guatlla  
3. Pla d'Equipaments  
4. Informació sobre el Turó de Font de la Guatlla  
5. Informació de la reforma urbanística de Magòria  
6. Torn obert de paraules. 
 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
s’emplaça al torn obert de paraules per donar per aprovada l’acta de l’anterior reunió 
 
La Sra. Balduque comenta els seus dubtes en relació a l’aprovació de l’acta anterior, ja que 
quan va comparèixer al despatx del Sr. Ferré al consell de barri de Font de la Guatlla, en motiu 
del dossier presentat a l’audiència pública d’octubre de 2017, el Sr. Deusedes no hi era present 
i per tant, sols en consta la seva firma, així com la del conseller tècnic i la regidora del districte. 
Menciona que a l’audiència pública del 15 de desembre de 2017 hi va haver un ‘’espectacle’’ 
amb la regidora i ella mateixa, i demana un respecte a tothom. Pregunta a la regidora si encara 
no hi ha un conseller tècnic al districte de Sants-Montjuic, i es dirigeix al Sr. Jiménez, Gerent 
del Districte, per fer menció a la necessitat d’arreglar les coses als consells de barri, enlloc de 
fer-ho als despatxos. Per acabar, pregunta a la regidora quina és la relació entre la Font de la 
Guatlla i Sants Badal, ja que va veure que l’ordre del dia de la Fundació Jordi Sierra i Fabra de 
Sants-Badal contenia una menció a una planificació de Font de la Guatlla.  
 
Lluís Maté demana si hi ha alguna altra modificació a l’acta sobre el que hi ha escrit. Es resol 
que es farà l’esmena sobre el que ha dit la senyora Balduque, i sense més comentaris es dóna 
per aprovada l’acta anterior.  
 
 
2. Informacions sobre el barri Font de la Guatlla 
 
La Regidora agraeix l’assistència al Consell de Barri. Agraeix, així mateix, la feina realitzada pel 
Sr. Albert Deusedes durant el seu mandat com a conseller de barri i la dedicació, el seguiment 
realitzat i la continuïtat del seu treball en diferents espais, que està tenint bons resultats tot i la 
dificultats de les temàtiques.  
 
Seguidament presenta al nou conseller adjudicat al barri, el Sr. Xavier Ferré, que a partir d’ara 
dóna seguiment en els diferents temes i esdeveniments del barri. La regidora presenta així 
mateix al gerent del districte, el Sr. Francesc Jiménez, i assenyala que la seva participació en el 
Consell de barri com a cap de l’equip tècnic del districte s’orientarà cap a l’explicació de temes 
específics i complexos que necessitin informació de caire més tècnic a nivell de planejament 
urbanístic. 
 
La Sra. Balduque pregunta si el Sr. Xavier Ferré ostentarà dos càrrecs.  
La regidora respon que efectivament, el Sr. Ferré és el conseller tècnic i conseller de Font de la 
Guatlla, substituint el Sr. Deusedes des de la fi del seu mandat.  
 
Es fa esment de tots els temes sobre els quals se’n parlarà al llarg del consell: 
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- Pla d’equipaments: es comenta que el pla d’equipaments es planteja a nivell de districte i 
no a nivell de barri, ja que per proximitat els diferents espais i equipaments afecten als 
diferents barris. S’esmenta que al llarg del consell de barri es proporcionaran explicacions 
amb més profunditat sobre el pla d’equipaments.   
 

- Desafectació d’habitatges al Turó de Font de la Guatlla: Es parlarà sobre la proposta que 
s’està fent de desafectació de 40 habitatges i d’un canvi en el planejament del Turó de 
Font de la Guatlla.  
 

- Projecte de reforma urbanística de la Magòria  
 

S’esmenta que hi haurà temps per tractar altres temes que puguin sorgir.  
 
 
De l’anterior consell de barri van sortir diferents temes als que s’ha anat donant seguiment: 
 
- S’havia demanat informació sobre l’existència de denúncies en relació als locals 3 i 23 de 

Sant Fructuós. Es respon que no se n’han registrat des dels diferents serveis, tot i que això 
no vol dir que no s’hagin produït queixes, i per tant l’absència de denúncies no és un motiu 
pel qual no s’hagi d’abordar aquest tema.  
  

- Així mateix, s’havia comentat la problemàtica generada pel col·lectiu que està ocupant els 
interiors de l’edifici Gran Via 192, sobre el qual una veïna havia mencionat que havien 
hagut de pagar la neteja. La regidora comenta que s’estan fent intervencions per part de la 
Guàrdia Urbana per intentar evitar més molèsties causades per la brutícia al veïnat, ja que 
és un espai privat.  
 

- S’havia comentat el problema del llançament de vidres a l’espai infantil dels jardins 
Celestina Avinyó, i es respon que es va intervenir molt ràpidament davant les demandes 
del veïnat de la plaça, identificant-ne la persona responsable i resolent el problema.  
 

- En relació a la rampa del carrer Hortènsia, en referència a la qual s’havia demanat que s’hi 
col·loqués algun impediment per a la seva utilització, la regidora comenta que no 
considera apropiada la solució de llambordes, tot i que la barana podria ésser necessària, i 
senyala que li agradaria comentar-ho després.  
 

- En relació a les 15 persones sense sostre que pernocten al voltant de l’església de Sant 
Bartomeu i que de moment rebutgen els serveis i ajuts que s’ofereixen des de l’Ajuntament 
de Barcelona, a l’últim consell de barri es debatí la dificultat que contempla dirigir 
intervencions cap a les mateixes.  
 

- Es van demanar més cartells per anunciar el Consell de Barri, i es comenta que s’està 
treballant amb el consell de comunicació per fer que aquests anuncis arribin a més carrers.  
 

- La Carme comentà a l’anterior CB que hi havia dubtes en relació sobre si un habitatge 
determinat era turístic o no. La regidora confirma que no se n’ha rebut cap queixa, i 
aprofita per recordar que la web meet.barcelona.cat-habitatgesturístics, permet a la 
ciutadania consultar si un determinat habitatge disposa de llicència turística o no, 
introduint-hi l’adreça del mateix. En el cas que no en tingui, es pot fer la reclamació 
oportuna, facilitant informació i contribuint així al treball que s’està fent, a través de 
l’augment d’inspeccions als habitatges turístics.  
 

- En l’últim consell de barri hi va haver queixes en relació al tema dels robatoris. La regidora 
comenta que posteriorment es va poder accedir a informació dels Mossos d’Esquadra, 



 
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, 04 d’Abril de 2018  4 

segons la qual la setmana del 19 al 25 de març es va detenir una banda organitzada que 
feia robatoris en la zona del barri de la Font de la Guatlla.  
 

- Una veïna comentà que una cuidadora de gats no tenia un comportament adequat i que 
embrutava la muntanya. La regidora senyala que s’està parlant amb l’associació pro-gats, 
que col·labora amb l’Ajuntament, per tal de que abordin el problema. De moment s’ha 
localitzat a la senyora i s’està parlant amb ella per evitar aquests comportaments.   
 

- El tema del trànsit per les obres al carrer Sant Fructuós també es va comentar a 
l’audiència pública, ja que s’està desviant el  trànsit cap a Font Florida, per on també hi 
passen els camions de l’obra. S’ha arribat a un acord amb la constructora, segons el qual 
els camions que porten material faran servir passos alternatius, degut a que el carrer Font 
Florida no pot assumir el pas d’aquests camions. 
 

- Sobre el tema de la brutícia al solar del carrer Nord amb carrer Amposta, a través de 
llicències s’està demanant al propietari, que ja havia estat sancionat una vegada, que 
mantingui l’espai net. Es continuarà donant seguiment d’aquest tema.  
 

- Agraeix la presència del Sr. Josep Cuadras, antic tècnic de barri de Font de la Guatlla,  al 
qual s’ha convidat a venir i està fent un traspàs d’informació i un seguiment acurat dels 
temes.  
  

- Una veïna agraeix la resolució d’alguns dels temes, com els cartells que han arribat a una 
zona que no arribaven o el tema de l’ocupació de Gran Via que sembla que està resolt.  
 

- Jordi Tarradell recorda que no s’ha mencionat un tema que havia estat comentat pel Sr. 
Alejandro Casero, en relació a l’àrea verda del carrer de la Dàlia, i pregunta si es farà 
després. S’acorda parlar-ne després per no trencar el guió i sense més comentaris es 
passa al següent punt. 

 
 
3. Pla d’equipaments 
 
Javier Fraga es presenta com a part de la cooperativa d’urbanisme, arquitectura i participació 
Raons Públiques. Actualment estan treballant a través de processos participatius per la 
redacció del Pla d’equipaments dels barris de la zona centre de Sants. Aquest és un pla que 
inclou els equipaments que estan als barris d’Hostafrancs, la Font de la Guatlla, Sants-Badal, 
Sants i la Bordeta,  
 
En primer lloc explica en què consisteix el Pla d’equipaments i com s’està plantejant, i en segon 
lloc introdueix l’organització del procés participatiu del Pla d’equipaments per tal d’obrir-lo a la 
ciutadania, mencionant que s’han proporcionat un fulletó i una butlleta a l’entrada del consell 
per a facilitar la participació del veïnat.  
 
Javier Fraga explica en què consisteixen els equipaments, entesos com a una de les peces 
fonamentals que estructuren les ciutats i que donen serveis a la ciutadania de forma conjunta 
per a unes activitats i usos específics; i el Pla d’equipaments, que consisteix en el procés de 
planificació, a llarg i mig termini, sobre com es modificaran aquests equipaments o quines 
inversions econòmiques serien necessàries per millorar-los. Així mateix, comenta que el Pla 
també està relacionat amb una qüestió d’eficiència, ja que com que Barcelona disposa 
d’equipaments, el que s’intenta és cercar les millors maneres d’optimitzar els recursos dels que 
ja es disposa.  
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Reitera el que ha mencionat la regidora en relació a la planificació territorial del Pla a nivell dels 
cinc barris de Sants-Montjuïc, ja que l’ús que es fa dels equipaments no està limitat per uns 
límits administratius que afectin a la ciutadania de cada barri.   
 
Javier Fraga explica des de quin punt es parteix actualment en la redacció d’aquest Pla, ja que 
s’ha fet una determinada feina prèvia fins el moment actual per identificar quin model 
d’equipaments es desitja, i senyala que es parteix dels resultats obtinguts a partir de tres fonts 
principals d’informació: les demandes, reivindicacions i anhels que s’han repetit en els espais 
de participació veïnal, un inventari exhaustiu dels equipaments que estan funcionant 
actualment; i dels equipaments i intervencions que ja estan planificades o en projecte.  
 
Pel que fa a demandes, Javier Fraga indica que moltes ja s’han incorporat al Pla i estan en 
marxa, però que les han recollit per assenyalar que es parteix d’una feina ja feta d’identificació. 
Comenta que estan recollides en el document que s’ha proporcionat a l’entrada al consell de 
barri, i que fan referència a tot el que es va recollir en el Pla de Futur que es va fer el 2010 i el 
Pla d’Actuació del districte del 2015. Així mateix, les visions i demandes recollides també s’han 
obtingut a partir d’una enquesta que es va passar a l’últim consell de barri dels diferents barris 
al novembre passat. En aquest cas, el veïnat de Font de la Guatlla considerava que la infància i 
la joventut eren els col·lectius més desatesos en aquest territori, i juntament amb altres barris 
es demanaven quins equipaments hi ha disponibles per a la gent gran. Així mateix, a Font de la 
Guatlla s’identificà una queixa en relació a la falta d’equipaments relacionats amb la salut i els 
serveis socials. Javier Fraga assenyala que hi ha força coincidència entre les demandes 
identificades en els cinc barris.  
 
Pel que fa la segona font d’informació de la qual s’ha obtingut el material de treball, és a dir, 
l’inventari dels equipaments existents, comenta que s’han recollit equipaments dels cinc barris 
de l’àrea de treball i de tres barris de l’àrea d’influència, per tenir-ne en compte l’ús que se’n fa 
per part de la ciutadania. Explica que, de cada un dels àmbits, s’ha recollit informació sobre 
quins són els equipaments públics i privats que estan en funcionament, per saber com 
funcionen i quins serveis proporcionen, i concloure d’aquesta manera quins són els serveis que 
no estan donant.  
 
S’està analitzant, així mateix, quins són els paràmetres de referència (normatius o orientatius) 
que compleix o no compleix cada equipament segons la tipologia a la qual pertany. L’inventari 
que en resulta té com a objectiu identificar quins equipaments són insuficients i quins són 
aquells que poden suposar una oportunitat per un millor aprofitament.  
 
En relació l’últim tipus de material des del qual es parteix per la redacció del Pla, Javier Fraga  
assenyala en el mapa els equipaments que estan en projecte o en marxa i les parcel·les que 
estan qualificades com a equipament però que encara no estan desenvolupades, i que serien 
els espais d’oportunitat en els quals seria possible introduir-hi totes les necessitats 
identificades. 
 
Seguidament procedeix a explicar l’estructuració del procés participatiu, que està dividit en tres 
fases:  

1- Identificació de necessitats o inventari, s’està acabant actualment. 
2- Construcció de propostes a partir de la identificació de necessitats per redactar el 

document 
3- Tancament i retorn 

 
Aquestes són fases consecutives sempre acompanyades per un espai virtual 
(Definim.barcelona), on està penjada tota la informació i que permet una participació virtual, i la 
comissió de seguiment, formada per un grup d’unes 20 persones dels diferents territoris i 
vinculades als diferents àmbits dels equipaments que acompanyen tot el procés; de forma que 
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la cooperativa Raons Públiques, com a equip tècnic i de facilitació, pugui entendre bé quines 
són les maneres més eficaces de plantejar els espais de participació.  
 
L’objectiu és tenir d’aquí al juliol un Pla d’equipaments per tal de que es puguin planificar les 
inversions en un horitzó d’uns 10 anys. Ara mateix als 5 consells de barris s’hi està presentant 
la mateixa presentació.  
 
Presenta les següents activitats vinculades al projecte:  

1- Taula rodona amb persones expertes en la gestió quotidiana d’equipaments o amb 
experiència acadèmica que permeti veure com ha funcionat un procés similar en altres 
districtes i per proporcionar un espai de debat que permeti situar quines expectatives o 
possibilitats de futur pot tenir.  

2- Grups de discussió a cada barri que facilitin espai de treball per acabar d’identificar 
amb més detall les necessitats de cada barri. A la Font de la Guatlla tindrà lloc el 9 de 
maig.  

3- Accions informatives a l’espai públic per motivar la participació de més persones  
4- Tallers participatius en els quals es posaran en comú les propostes de cada un dels 

cinc barris i es decidirà quines es prioritzen per incorporar-les en el Pla.  
 
Finalment, convida a que el veïnat que assisteix al Consell de Barri apunti el seu contacte per 
rebre informació i participar a les sessions de treball. 
 
Es passa al punt següent 

 
 
4. Informació sobre el Turó de Font de la Guatlla 

 
La regidora proposa dividir-se l’exposició d’aquest punt amb l’Àlex Casero, de Salvem el Turó, i 
convida al públic o a la taula de presidència a intervenir. Presenta la proposta realitzada 
després de més d’un any de treball i de reunions en comissió amb la participació de 
l’Associació de Veïns i Veïnes, Salvem el Turó i el veïnat del barri, per blindar la singularitat del 
barri de Font de la Guatlla i la continuïtat del veïnat a les seves cases.  
 
Comenta que aquest treball prové de la motivació de l’entitat Salvem el Turó, des de la qual es 
demana una solució a l’afectació causada pel Pla General Metropolità de l’any 1975 i la 
posterior modificació que se’n va fer l’any 2004, que dissenyava aquesta part de la ciutat on hi 
viuen veïns i veïnes, com a zona verda i com un vial.  
 
La regidora assenyala que quan es va dissenyar, aquest Pla responia a unes necessitats de 
mobilitat determinades, però que ara perd sentit davant la realitat actual de les edificacions i el 
teixit urbà. Per aquest motiu, la proposta de desafectació i de modificar el planejament busca 
prioritzar el manteniment dels habitatges del Turó, que es consideren essencials per a protegir 
el dret del veïnat a seguir-hi vivint, i per tant es fa al·lusió a la necessitat de reconèixer-los i 
protegir-los.  
 
Assenyala, així mateix, els problemes que han afectat al veïnat al llarg dels anys d’afectació 
que es volen solucionar i reconeix la feina realitzada conjuntament i la dedicació de les entitats 
veïnals a la taula de treball a través de la qual s’han plantejat els canvis a favor de la 
desafectació.  
 
Un dels canvis proposats planeja reservar sòl per a 18 habitatges protegits nous, que donaria  
espai així mateix per un nou equipament pel barri. La regidora comenta que segur que entre 
tots i totes és possible definir quin equipament es necessita i estudiar de forma integral de 
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quina manera es pot millorar la zona i els habitatges que no tenen les condicions adequades 
d’habitabilitat i d’accessibilitat degut als anys d’afectació.  
Ja en altres sessions s’ha explicat amb més detalls, però avui es volia donar quatre 
pinzellades.  
 
La regidora dóna la paraula a l’Àlex Casero, de Salvem el Turó.  
 
L’Àlex assenyala que aquesta proposta és motiu d’alegria, ja que és el primer consell de barri 
en el que es proposa una solució a la problemàtica del Turó, per la qual han estat treballant 
tant. Comenta que la Laura no ha mencionat que aquesta és la primera proposta que fa 
l’Ajuntament cap al veïnat, i indica que la interpel·lació que fa la mateixa transcendeix el veïnat 
afectat i es dirigeix també a la resta de veïns i veïnes. Comenta que a partir d’ara comença un 
procés en el que el veïnat i les entitats que han estat impulsant aquest procés han de dir la 
seva i arribar a l’objectiu establert, és a dir, a trobar una solució el més consensuada possible 
dins d’aquesta legislatura. Remarca la necessitat de seguir treballant tot i que estan en la bona 
línia.  
 
Àlex Casero expressa que, tot i les dificultats que comporta la proposta i la opinió crítica d’una 
part del veïnat amb determinats aspectes de la mateixa, s’ha fet palesa de forma majoritària la 
satisfacció general del veïnat amb la proposta de desafectació, que semblava impossible un 
any enrere.  
 
Destaca que aquest pla interpel·la molt directament a les tres entitats del Turó (l’Associació 
dels Horts, l’Esplai Turons i l’espai de criança Tatanet i que el veïnat vol d’assegurar que tenen 
una continuïtat i un espai definitiu al final d’aquest procés, així com una solució en aquest 
impàs. Convida al públic a assistir als consells de barri i a la comissió de seguiment per ser 
partícips d’aquest procés participatiu que organitzen l’Anna i en David,  i que s’engegarà 
pròximament per definir el futur del Turó de la Font de la Guatlla. Seguidament, dóna pas al 
torn de preguntes:

 
 

Comentari/pregunta Resposta 

 
Una veïna del Turó expressa la seva sorpresa 
al sentir parlar d’aquesta proposta i assegura 
que li sembla una mica frívol, tenint en 
compte el patiment que han viscut moltes 
famílies, com la seva, degut a l’afectació del 
Turó i al haver hagut d’abandonar casa seva. 
Assenyala que molta gent vivia en el que ara 
són espais buits que s’incorporaran a la 
proposta, i explica que tot això és com un 
engany per totes les famílies que van deixar 
casa seva a canvi de pocs diners per viure en 
un pis.    
 
La veïna fa la proposta de realitzar 
un petit homenatge per aquella gent que va 
haver de deixar la seva casa del Turó 

 
Álex Casero respon afirmant que entén 
totalment les paraules de la veïna, el seu 
neguit i la seva tristesa, però que actualment 
el que es pot fer és intentat salvar els 
habitatges que encara hi ha i comenta que 
tota aquesta preocupació s’hauria de plantejar 
com una alegria per aquells que han 
aconseguit evitar l’expropiació.  
 
 
 
 
 
Àlex Casero agraeix la idea i es compromet a 
dur-la a debat. 
 

 
 
La regidora recull les paraules de la veïna i comenta que li sembla molt bona idea la seva 
proposta. Reconeix que han estat ràpids al treballar en aquest tema i que han tingut la força 
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necessària per obligar a incorporar aquesta problemàtica a l’agenda de l’Ajuntament. Comenta 
que, tanmateix, hi ha moltes realitats, i que aquest procés arriba en un moment en el que ja hi 
ha hagut expropiacions. Demana tenir en compte la part positiva d’aquesta proposta, ja que ara 
serà possible tirar endavant un nou projecte, i reitera el fet que el Pla de 1976 responia a unes 
necessitats concretes d’aquell moment i que els planejaments urbanístics es van repensant en 
funció de les prioritats de la ciutat. Indica que considera molt positiva l’oportunitat actual, per 
desafectar el Turó, mantenint en les cases la memòria del que va hi passar. Recorda que 
s’aconseguiran 5.300 m2 de zona verda i un equipament del barri, així com protegir la 
singularitat del teixit urbà i permetre una millor accessibilitat al Turó, intentant que sigui un 
projecte integral tot i que falta part del barri que va haver de marxar durant el procés 
d’expropiació. Recorda que s’està treballant per tenir la proposta d’aquí al juliol, i que hi haurà 
espais per participar-hi. Finalment, agraeix el testimoni de la veïna.  
 

 
5. Informació sobre la reforma urbanística de Magòria 

 
Laura Pérez agafa la paraula i comenta que més endavant donarà la paraula al gerent perquè 
doni una explicació més detallada de la reforma urbanística de la Magòria. Recorda que el 
projecte comportarà un canvi molt important i que transcendirà el barri de la Font de la Guatlla.  
Indica que aquest projecte fa referència a la peça on hi havia l’estació de la Magòria, que passà 
a ser adquirida per l’Ajuntament de Barcelona. Comenta que és un espai amb molt de valor, 
proper a Can Batlló, on s’hi està duent a terme una transformació cap a un ús públic i veïnal i 
en el qual s’hi estan invertint 64 milions d’euros. Fa un repàs d’alguns dels projectes que 
s’estan duent a terme en aquest espai (Escola de mitjans audiovisuals, projecte d’habitatge 
públic per la nau central, etc.) 
Explica que el que es proposa fer a la zona de la Magòria és un pol d’equipaments sanitaris i 
esportius, i que ja compta amb un planejament aprovat en el qual s’hi indica quants m2 s’han 
de dedicar a habitatge, a zona verda, a equipament esportiu, etc.  
La proposta que afecta més directament al veïnat de la Font de la Guatlla és la del CUAP de 24 
h i 365 dies a l’any, ja que evitarà que s’hagin de desplaçar a altres barris de la ciutat per rebre 
atenció mèdica. Afegeix que a més, comptarà amb un centre sociosanitari amb més de 220 
llits, que constituirà el gran hospital que s’està planificant en aquest mandat polític, decidit en 
un acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.   
 
La regidora exposa així mateix la promoció de 150 habitatges en règim de lloguer que inclou el 
projecte i que s’ha d’acabar de definir quins col·lectius en podran ésser beneficiaris, tot i que 
probablement serà per gent gran o persones que necessitin habitatge. Afegeix que també 
s’inclourà l’esperat camp de futbol de la Magòria, i que s’està acabant de definir quins altres 
equipaments esportius s’incorporaran en el projecte.  
Recalca que la gran noticia d’aquest projecte serà l’equipament sanitari, ja que constituirà el 
primer hospital d’atenció intermèdia públic d’envergadura en aquesta zona de la ciutat, i que 
per tant constitueix una molt bona noticia.  
Seguidament dóna la paraula al Sr. Francesc Jiménez.   
 
El Sr. Jiménez explica la proposta inicial a través de la projecció d’un mapa a la sala. Comenta 
que s’ha arribat a un acord en relació al contingut que tindran aquests equipaments, per 
exemple, amb el Departament de Salut s’ha acordat quin contingut tindrà la peça de 
l’equipament sanitari. Adverteix tanmateix que tot això està subjecte a canvi, ja que el 
l’Ajuntament traurà un concurs per definir quin serà l’equip d’arquitectes encarregat del projecte 
i aquest podrà redefinir certes bases i fer propostes diferents.  
Recalca que la importància de la peça d’equipament assistencial prevista, que constarà d’un 
centre d’urgències i d’atenció primària en substitució del CAP de Manso pel veïnat que fins ara 
s’havia de desplaçar fins allà per rebre assistència mèdica. Repeteix les característiques de 
l’equipament sociosanitari mencionades per la regidora i afegeix que les persones amb 
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malalties cròniques i els malalts que hagin superat la fase aguda en un hospital hi podran fer 
estades de convalescència. Assenyala que aquest equipament, complementat amb el CAP 
Bordeta-Magòria, permetrà donar una resposta sanitària molt integral, i que la gent gran pot ser 
el principal col·lectiu beneficiat per aquest equipament. De fet, comenta, s’està pensant que 
una part de l’habitatge dotacional pugui estar destinat a la gent gran que requereixi viure a prop 
d’un equipament sociosanitari. Reitera l’afirmació de la regidora en relació al camp de futbol de 
la Magòria i afegeix que s’està acabant de concretar amb la taula d’esports i les entitats 
esportives del districte quins altres tipus d’equipaments esportius s’hi instal·laran. Així mateix, 
afegeix, s’ha previst instal·lar pistes de petanca i conservar l’hort de la Magòria, tal i com 
s’havia reclamat en consells de barri anteriors.  
Indica que la previsió és que això pugui ser habilitat al voltant del 2022, i que per tant ara s’ha 
de començar a treballar per definir l‘equip redactor mitjançant d’un concurs, acabar de tancar 
els projectes amb un procés participatiu al qual convida a participar-hi en el moment en que es 
s’hagi definit l’equip redactor, i a partir d’aquí començar a treballar per definir quins serien els 
projectes i quina seria la forma definitiva que adquiriria aquest pol d’equipaments.  
 
Seguidament es dóna pas al torn obert de paraules 
 
 
6. Torn obert de paraules. 
 

Comentari/pregunta 
 

Resposta 

 
Jordi Taradell, de la comissió de seguiment del 
consell de barri, comenta la problemàtica que 
comporta l’inadequat aparcament de cotxes al 
carrer Gessamí ja que en dificulta l’accessibilitat 
en un cas d’emergència. Indica que es va parlar 
amb la comissió de seguiment i amb l’entitat 
Salvem el Turó per aprofitar l’espai del carrer 
Dàlia. S’hi va fer una zona verda per fer-lo servir 
d’aparcament, però els cotxes segueixen 
aparcats al carrer Gessamí i no s’ha solucionat el 
problema.   
 

 
La regidora recull la queixa i comenta que s’ho 
miraran.  
Álex Casero comenta que recolza al Sr. Taradell 
en la qüestió dels aparcaments, informant que 
l’entitat Salvem el Turó està intentant fer 
pedagogia perquè tothom utilitzi l’àrea verda i no 
s’aparqui al carrer, però com a associació no 
tenen més eines per fer res més. Informa que 
avui farà l’últim avís, i comenta que considera 
que ha de ser l’Ajuntament el que faci el següent 
pas, ja que té mecanismes suficients i evidents 
per fer-ho. 

 
La Sra. Balduque es dirigeix a la regidora per 
preguntar si al Pla d’equipaments s’hi incorporarà 
la ludoteca.  En segon lloc, felicita a l’Àlex per la 
feina que s’ha fet per salvar el Turó. En tercer 
lloc, es dirigeix al Sr. Jiménez per a preguntar de 
quins serveis podrà gaudir la gent gran de 
l’equipament sociosanitari. Finalment, agraeix a 
l’exconseller Dausedes la feina feta i els bons 
resultats.  

 
En relació a la ludoteca, la regidora respon que 
la voluntat és aconseguir la seva incorporació al 
Pla d’equipaments.  
 

 
Àngels, veïna de l’altre costat de la Gran Via, 
reitera la preocupació de la Sra. Balduque sobre 
com redundarà l’atenció oferta pel sociosanitari al 
veïnat i senyala que farà cobertura d’altres barris. 
Afegeix que es va comentar que el sociosanitari 
tindria 3 plantes d’aparcament, però que seran 
privatives pels treballadors de l’equipament. 

 
El Sr. Jiménez respon a la senyora Balduque i a 
l’Àngels senyalant que, efectivament no són 
serveis sanitaris dirigits únicament al veïnat del 
barri de la Font de la Guatlla o la Bordeta, sinó 
que pretenen cobrir els districtes que estan al 
voltant de Sants. Afegeix que el centre de 
Numància té servei d’urgències pediàtriques, per 
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Pregunta perquè no s’ha mantingut el centre 
sanitari de Numància. Així mateix expressa la 
confusió generada per l’afirmació dels metres 
quadrats de jardí que hi haurà a Magòria, mentre 
que hi ha moltes edificacions.  
 

aclarir que no s’està desmantellant. En relació al 
tema de la zona verda, el planejament preveu 
5360 m2 de zona verda i es respectaran. Sobre 
els equipaments pel barri, desconeix que el 
sociosanitari tingui 3 plantes d’aparcament, però 
afirma que és necessari disposar d’un 
aparcament per aparcar les ambulàncies sense 
envair el carrer, com passa al CUAP de Manso.  

 
Martí de l’Esplai Turons pregunta si des del 
districte s’està buscant alguna solució a la 
problemàtica que ha generat la instal·lació de 
pilons i d’una barana a la rampa del carrer 
Hortènsia per evitar-ne el seu ús. Aquesta solució 
no els sembla adequada perquè impedeix l’accés 
a l’esplai amb bicicletes i és perillós pels nens. 
Demana buscar una solució alternativa a la 
barana i els pilons, i es queixa de que no se’ls 
hagi consultat per decidir què es pot fer amb la 
rampa. Demanen la col·laboració del districte per 
trobar una solució conjunta.  
 

 
Àlex Casero respon que recolzen qualsevol 
iniciativa de l’Esplai Turons sobre la rampa. 
 
El Sr. Jiménez explica que la solució de la 
barana anava dirigida a evitar els perills que 
comportava la rampa al permetre baixar-la amb 
bicicleta o patins, però no és una solució 
definitiva i afirma que estan encantats de buscar 
una solució conjunta, convidant a l’Esplai a fer 
una proposta. Reitera però la perillositat de la 
rampa i destaca la necessitat de buscar una 
solució que impedeixi l’ús de la mateixa per 
evitar accidents.  

 
Una veïna del Turó comenta la problemàtica 
generada a l’església, ja que al pati hi viuen 15 
persones, i el problema del parc de la Font 
Florida, que està abandonat i brut, amb plagues 
de rates i inutilització de la zona infantil. Explica 
que a l’entrada de la residència que hi ha davant 
del parc hi ha 40 cotxes aparcats que ocupen 
part del parc, i que hi ha usuaris de furgonetes i 
rulots que fan servir el parc per cuinar i dutxar-se. 
Senyala així mateix que quan s’ha trucat a la 
Guàrdia Urbana han respost que no disposaven 
d’efectius, i que els serveis de neteja de 
l’Ajuntament no se’n responsabilitzen.  

 
El Sr. Jiménez es mostra estranyat pel fet de 
que els de parcs i jardins es desresponsabilitzin 
de la neteja ja que els hi pertoca. Es compromet 
a insistir  a l’Ajuntament i al servei de parcs i 
jardins i de plagues per verificar l’existència de 
les plagues solucionar el problema de la brutícia.  
 

 
Jesús García, de Salvem el Turó, comenta, en 
relació al comentari del Sr. Taradell, que hi ha un 
problema d’incivisme al carrer Gessamí, degut al 
costum i al fet que es tracta d’un cul de sac. 
Senyala que aquest problema d’incivisme 
s’hauria de solucionar, però abans d’aplicar 
sancions econòmiques al veïnat en situació 
precària, seria necessari que actués un equip 
d’informació sobre civisme, essent la grua l’últim 
recurs. En relació a l’esplanada que es fa servir 
d’aparcament baixant el carrer Gessamí a la 
dreta, no considera que sigui urgent buidar-lo fins 
que es trobi una solució més ambiciosa pel Turó. 
Proposa que es faci un concurs per escollir un 
equip d’arquitectes que pugui fer una proposta 
pel projecte urbanístic de desafectació del Turó 
que contempli la possibilitat de crear un circuit 

 
El Sr. Jiménez considera que és necessari 
disciplinar i que els mitjans que té l’Ajuntament 
per fer-ho normalment comporten sancions 
econòmiques. Senyala que, tot i que en principi 
s’haurien d’evitar, si aquest carrer segueix sense 
permetre l’accés als vehicles d’emergència al 
barri no quedarà més remei que actuar-hi 
d’aquesta manera. Reconeix que seria millor una 
actuació prèvia, com s’ha intentat altres vegades 
i com ha dit l’Àlex Casero que intentarien fer en 
un nou intent.  
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d’entrada i de sortida al mateix 

Alex Gaya del carrer Font Florida, es dirigeix a la 
regidora per comentar que avui per la ràdio ha dit 
que s’havien pres mesures davant la 
problemàtica del trànsit al carrer Font Florida, 
prohibint en primer lloc el pas de vehicles 
pesants pel carrer. Tanmateix aquest matí hi 
seguien circulant camions. Demana també si 
s’està al cas i si s’està fent alguna actuació al 
respecte de la velocitat amb la que circulen els 
vehicles per aquest carrer, i comenta que en 
alguna reunió anterior ja s’havia proposat posar 
bandes per reduir la velocitat.  
 

Xavier Farré respon que s’han compromès a 
veure quines solucions es podien trobar, més 
enllà de l’actuació immediata que ha estat 
demanar a la constructora que els camions de 
l’obra no passin per Font Florida, estan buscant 
alternatives pel trànsit que no pot passar per 
Sant Fructuós. Reconeix que encara no han 
trobat una alternativa des de Mobilitat i Guàrdia 
Urbana, i expressa que li sap greu aquest fet. 
Afirma que no és possible treure el cartell de 
desviació fins que no es tingui una altra 
alternativa. Demana que aquesta problemàtica 
sigui entesa com una cosa temporal i no 
definitiva.  

Elena del carrer Font Florida, demana més 
visibilitat per aquesta qüestió. Es considera 
víctima d’aquesta situació i exposa tots els 
problemes que comporta (poca accessibilitat, 
dificultats per les persones amb mobilitat reduïda, 
cotxets de bebè, gent gran, perillositat al creuar 
el carrer degut a la velocitat i al tràfic continuat i 
la inexistència de voreres, etc.). Demana una 
solució urgent i senyala la ineficàcia de les 
solucions que s’han trobat fins ara (cartells 
d’avís)  

 
Olga, veïna de Font Florida, comenta que els 
passejadors de gossos i gats no recullen la 
brutícia que generen al carrer i que els pipicans 
de la muntanya estan molt bruts i necessiten ser 
desinfectats, ja que fa molta pudor. Demana si 
s’ha pensat en alguna solució al problema. 
Afegeix que la solució que es busqui en relació 
als aparcaments tingui en compte que els veïns 
poden necessitar aparcar davant de casa.  
 

 
Xavier Farré respon que s’ha avançat en el tema 
de les femtes però no dels orins, i que aquest és 
un tema que afecta a nivell de ciutat i sobre el 
qual s’està treballant. Demana separar el tema 
dels aparcaments del de la poca responsabilitat 
dels passejadors de gossos. Estan generant 
espais nous de passeig de gossos a la zona, n’hi 
haurà un a la zona de la Bordeta, hi ha Montjuic, 
i hi haurà un espai de passeig gran davant del 
Poble Espanyol. Afirma que s’ho miraran per 
veure com ho poden resoldre. 

 
Mercè, veïna del carrer Amposta, senyala que les 
voreres i la calçada del seu carrer tenen molts 
desperfectes i demana quan seria possible 
arreglar-ho. Demana més presència de Guàrdia 
Urbana i Mossos d’Esquadra al carrer, mostrant-
se preocupada per la suposada presència 
d’individus que consumeixen drogues al carrer i 
el perill que pot suposar pels infants.  

 
Es respon que incorporaran el carrer Amposta a 
la llista de carrers susceptibles pels 
desperfectes, tot i que en aquest mandat no hi 
tindrà cabuda en el pressupost, es tindrà en 
compte per a futurs mandats. En relació a la 
problemàtica de les drogues, es respon que ni 
l’AMPA ni l’escola els ha informat d’aquest tema 
i se’n pren nota.  

 
Jordi Taradell, en referència al que ha dit el 
Jesús en relació al carrer Gessamí, demanant 
que no s’intervingui en aquell espai del carrer on 
hi ha cotxes aparcats, comenta que sí que és 
necessari buidar-lo, ja que es necessita aquell 
espai per maniobrar en cas d’emergència. Es 
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demana que de moment es retirin els cotxes 
mentre no es trobi una altra solució.  

 
Lluís Maté comenta que s’han rebut 4 correus 
electrònics de persones que no han pogut assistir 
al consell i que demanaven que s’intensifiqui la 
neteja del carrer Nord amb una plataforma única i 
que es faci una àrea de jocs infantils digne al 
barri.  
 

 

 
Un veí es dirigeix a la regidora per reiterar la 
preocupació entorn el trànsit del carrer Font 
Florida i preguntar si el que ha comentat la 
regidora a la ràdio significa que trobaran una 
alternativa.  
 
L’Elena proposa posar barres limitant la velocitat 
per complementar el cartell de desviació, posar-hi 
més senyals de zona escolar. Insisteix en la seva 
preocupació 
 

 
El Sr. Ferré reitera la voluntat i la prioritat de 
treballar en la problemàtica de les obres que 
afecten al trànsit del carrer de Font Florida, i així 
mateix senyala la necessitat, que correspondria 
a un altre debat, de millorar les voreres i l’espai 
de trànsit. Indica que de moment estan buscant 
alternatives possibles i que són molt conscients 
d’aquesta necessitat, i que tot i la impossibilitat 
de solucionar-ho d’un dia per l’altre, seguiran 
treballant-hi.  
 

 
Veïna de Sant Fructuós demana si es té pensat 
posar un semàfor en l’encreuament entre el 
carrer Indíbil i Sant Fructuós, ja que malgrat 
haver-hi un pas de zebra, quan els vianants o els 
cotxes baixen del carrer Indíbil no tenen visibilitat, 
i mols cotxes passen sense respectar el pas de 
zebra. Reitera la perillositat del carrer Font 
Florida  
 

 

Una veïna expressa la seva contrarietat en 
relació al tema dels aparcaments, ja que si els 
treuen, el veïnat té més dificultats per trobar 
aparcament, ja que la gent que va a visitar les 
fonts de Montjuic utilitza molts aparcaments del 
barri i no queda prou pel veïnat que necessita 
aparcar. 
L’Olga reitera aquesta preocupació,  ja que 
segons afirma hi ha gent del barri que el 
necessita per treballar o per dur gent que no pot 
anar caminant fins a casa seva. 

Es respon que és un debat molt llarg, que fa 
anys que s’està intentant posar més transport 
públic i incitar la reducció de l’ús del cotxe privat. 
La problemàtica generada pel tema dels 
aparcaments no ve d’una qüestió imposada des 
de l’Ajuntament, sinó que el veïnat ha votat en 
espais de participació per aquestes opcions 
(reduir cotxes, etc.) quan s’han decidit les 
reformes que es farien en determinats carrers 
del barri.  
 

 
En relació al projecte d’urbanisme al Turó, el Sr. Jiménez reconeix que la problemàtica actual 
prové de molts anys d’afectació, expropiacions i enderrocs i de falta d’una proposta 
d’urbanització. Afirma que actualment s’està treballant amb un planejament que definirà els 
eixos bàsics d’aquesta urbanització, i que una vegada s’hagi aprovat, s’encarregarà el projecte 
a un equip redactor d’arquitectes. Un cop estigui llesta la proposta de desafectació al mes de 
juliol, s’anirà treballant amb el veïnat per acabar de definir com serà el Turó. 
 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió i es convida a l’assistència al proper 
consell.  


