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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

 
 
Data: 18 de març de 2019, 18.00 h 
Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla (C/ Rabí Rubèn 22-26)  
 
 
Presideixen el Consell: 
Sra. Laura Pérez, Regidora del Districte 
Sr. Xavi Farré, Conseller Tècnic del Districte 
Sr. Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri 
Sr. Xavier Martín, referent del Parc de Montjuïc 
 
 
Conselleres/es: 
Sra. Georgina Lázaro, GMD Demòcrata 
Sr. Albert Deusedes, GMD PSC 
Sr. David Labrador, GMD C’s 
Sr. José Antonio Calleja, GMD PP 
 
 
Entitats: 
AAVV Font de la Guatlla 
Salvem el Turó 
 
 
Tècniques Municipals 
Sra. Ariadna Ros, Tècnica del Districte 
Maria Rengel, Direcció Serveis Persones i Territori 
 
 
Total d’assistents: 46 persones 
 
 
Ordre del dia  
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2) Situació actual del barri de Font de la Guatlla. 
3) Retorn del procés participatiu del Pla Actuació Parc Montjuïc. 
4) Finalització obres dels carrers Indíbil i Sant Fructuós. 
5) Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda i explica que la 
sessió començarà pel tercer punt. Hi ha un problema tècnic, s’ha entregat una acta 
anterior a la que s’havia d’aprovar i fins que no es resolgui no es pot aprovar l’acta de 
la sessió correcta. S’assenyala que tan aviat com estigui  solucionat s’aprovarà. 
Una veïna dóna les gràcies a la regidora per la rapidesa amb la que s’han compartit en 
línia les actes. 
 
2. Retorn del procés participatiu del Pla Actuació del Parc Montjuïc. 
Xavier Martín, tècnic responsable del Pla del Parc Montjuïc, presenta el punt sobre el 
procés de tancament del procés participatiu del Pla d’Actuació del Parc Montjuïc. El 
procés ha constat de tres fases: una primera de treball intern municipal, una segona 
de treball amb els principals agents i, per últim, una tercera de procés de participació 
ciutadana. La darrera d’aquestes fases, oberta a la ciutadania, es va conduir des de 
l’espai virtual de participació Decidim Montjuïc. Tota la documentació està penjada a la 
pàgina web. Es tracta de dos documents: l’informe de  la Jornada de Cloenda del 26 
de gener i la presentació de la mateixa jornada, on es va recollir la participació del 
veïnat. Tot plegat es resumeix en sis blocs: 
 
Bloc 1: Un parc pel veïnat i amb projecció de ciutat: potenciar l'activitat comunitària de 
Montjuïc, que proposa: 

 Ordenar i racionalitzar l’oferta de la muntanya, intentant reduir el nombre 
d’actes, especialment els que són molestos per al veïnat. 

 Millorar la comunicació de la muntanya: interna, per a programadors i 
operadors, i externa, per a la ciutadania, en general, i veïnat, en particular. 

 Generar i enfortir els vincles entre la muntanya i la ciutat. És a dir, potenciar els 
espais i les activitats per als infants i facilitar l’accés a les activitats del parc 
(amb preus reduïts pel veïnat). 

 Generar una estratègia de sostenibilitat i ús eficient dels recursos.  

 Planificar la gestió i usos dels equipaments del Parc. 
 
Bloc 2: Un parc d'espais diversos: recuperació de la muntanya com a gran pulmó verd 
de la ciutat de Barcelona: 

 Elaborar un mapa de soroll de la muntanya. 

 Agenda prioritzada per la reconversió d’equipaments existents. 

 Endreçar i millorar els elements de la via publica, ja que hi ha hagut 
reclamacions sobre la manca de lavabos, zones de pícnic, etc. 

 Recull d’incidències, a través del sistema IRIS. 

 Desenvolupar una estratègia de catalogació, recuperació i manteniment del 
patrimoni natural i històric. Es crearà un centre d’interpretació de la muntanya 
de Montjuïc. 

 Definir mesures de prevenció d’esllavissades, inundacions i altres fenòmens 
meteorològics i geològics lligats amb el Pla Clima 2018-2030. 

 
Bloc 3: Un parc accessible, optimitzar la mobilitat: 

 Treballar pel foment d'una mobilitat sostenible al Parc. 

 Potenciar l’ús del transport públic i reduir l’ús del vehicle privat al parc. 

 Repensar el recorregut dels autobusos. 

 Fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta. 
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 Ampliar la xarxa de carrils bici. 

 Potenciar la connexió de Montjuïc amb l’eix litoral. Treballar conjuntament amb 
els barris del Poble-sec i la Marina per redefinir la connectivitat amb els barris 
de la resta de Barcelona a través d’un desdoblament de la Ronda Litoral. 

 Definir i regular els espais d’aparcament: Definir l’estacionament temporal i 
l’aparcament dels busos turístics, millorar la gestió de l'aparcament de vehicle 
privat, especialment per activitats com concerts. 

 
Bloc 4: Un parc protegit, vetllar per la seguretat de les persones: 

 Impulsar una estratègia de prevenció i millora de la seguretat al parc, 
incrementant la vigilància i establint un protocol preventiu d’incidències, tant per 
actes vandàlics com per als robatoris. 

 Repensar el paper dels agents cívics. 
 
Bloc 5: Un parc per tothom, Montjuïc inclusiu: 

 Impulsar una oferta d'activitats al Parc que tingui en compte la diversitat 
funcional. 

 Garantir l'accessibilitat al Parc de les persones amb mobilitat reduïda. No es 
tracta només de què les persones amb diversitat funcional puguin accedir al 
parc, sinó de què puguin gaudir-lo també. És a dir, adaptar la programació del 
parc a les necessitats de tothom. 

 
Bloc 6: La governança, un debat obert: 

 Fomentar el debat per a definir un model de governança del Parc. 

 Potenciar el paper del Consell del Parc de Montjuïc com a òrgan de 
participació. 

 Crear una unitat administrativa de Montjuïc, una oficina que coordina totes les 
àrees municipals implicades en la gestió de la muntanya i la feina dels 
operadors públics i privats. 

 
Tota aquesta informació es pot trobar amb més detalls a la plataforma Decidim. 
Malauradament, no es pot fer la presentació definitiva del pla. Aquesta és només la 
informació pública del dia 26 de gener. El document final del pla d’actuació encara no 
es pot publicar fins que no acabi la moratòria de presentació de projectes públics, 
després de les eleccions. 
 
El document final es presentarà en un Consell del Parc, després de les eleccions. Es 
farà una presentació pública i es penjarà el document a la plataforma Decidim, perquè 
l’executi el futur equip de govern. 
 
Pel que fa a les xifres que resumeixen el procés participatiu: 

 Reactivació del Consell del Parc de Montjuïc: 100 representants de 75 
operadors i entitats diferents (més 25 operadors municipals).  

 8 reunions de grups de treball interns municipals (2 reunions per grup), amb un 
total d’assistència de 106 participacions de tècnics/ques municipals. 

 8 reunions de grups de treball oberts a membres del Consell (2 reunions per 
grup), amb un total d’assistència de 86 participants, que representaven 25 
entitats. 
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 3 sessions territorials de debat participatiu als barris de Font de la Guatlla, la 
Marina i el Poble-sec, amb un total d’assistència de 90 participants. 

 6 sessions sectorials de debat del Pla d’Actuació Montjuïc, amb persones 
d’origen divers (persones amb diversitat funcional, entitats de mobilitat i 
sostenibilitat, famílies de les escoles de la muntanya, entitats de turisme i 
comerç i el Col·legi d’arquitectes), amb un total d’assistència de 141 
participants. 

 Creació de la Comissió de seguiment del procés participatiu del Pla d’actuació 
Parc Montjuïc (1 reunió), amb un total d’assistència de 71 participants. 

 Jornada de Cloenda del Procés Participatiu al Caixa Fòrum, amb un total 
d’assistència de 90 representants. 

 Total de participació presencial del procés: 530 participants. 

 Pel que fa a la participació virtual del procés, d’entre els 15 processos 
participatius oberts de la ciutat, aquest i el de la Model han sigut els dos 
processos amb més participació, amb 232 propostes, 75 propostes oficials i 
156 propostes ciutadanes. 

 
De totes les propostes ciutadanes, gairebé el 90% s’han incorporat com a propostes 
oficials i sí que hi ha hagut una cinquantena de propostes que s’han acceptat, tot i que 
només de forma parcial. Xavier Martín valora que, a grans trets, el consens entre 
operadors i veïnat ha estat molt alt. L’horitzó que s’ha fixat ara és el Pla d’actuació de 
Montjuïc 2019-2029. Hi ha qüestions que són de fàcil implementació i execució al llarg 
del proper mandat, i d’altres que requereixen d’un treball més a llarg termini. 
 
Lluís Maté demana si hi ha comentaris o preguntes. Una veïna pregunta per què s’ha 
portat tot a última hora. Laura Pérez respon que a l’anterior mandat es va fer una feina 
específica amb el PGM que afectava la muntanya de Montjuïc, i aquest mandat s’ha 
reprès el treball del Consell assessor, que és un espai de treball que va molt més enllà 
dels governs. Aquest pla d’actuació s’ha volgut treballar amb el màxim grau de 
consens perquè el pròxim govern tingui una base per seguir treballant de la mateixa 
manera que s’estava portant, i tingui continuïtat. 
 
Lluís Maté comenta que s’està distribuint l’acta de l’anterior Consell de Barri. Es 
posposa l’aprovació per al final i es passa al segon punt. 
 
 
3. Situació actual del barri de Font de la Guatlla. 
La regidora Laura Pérez introdueix Laura Sáez, que serà la nova referent de la Policia 
de barri. Ella mateixa es presenta. Fa dotze anys que forma part del cos de la Guàrdia 
Urbana i ha treballat molt de temps a Nou Barris, on va veure créixer el projecte de la 
Policia de barri. Ara serà la referent de Font de la Guatlla. Laura Sáez il·lustra la seva 
feina amb una anècdota sobre l’objectiu dels i les policies, que han de tenir tot el barri 
al seu cap, com tot el barri la tindrà a ella com a referent. 
 
La Policia de barri del Districte es va presentar al juny i es va explicar a la presentació 
en què consisteix el projecte. Els veïns i les veïnes es poden adreçar a ells i elles, o bé 
mitjançant el correu electrònic (policiadebarri.sants@bcn.cat), o bé per telèfon. 
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Un veí pren la paraula i comparteix amb la resta d’assistents que el veïnat percep un 
increment d’intents de robatori, a cases i pel carrer. Comenta que el veïnat està 
preocupat i cada vegada noten més inseguretat, que han vist xeringues, ampolles i 
brutícia als parcs. Suggereix fer com a algunes ciutats, on s’està recuperant la figura 
del sereno. Demana, sobretot, de cara a l’estiu, què poden fer per incrementar la 
seguretat. Laura Pérez reprèn el punt del consell que havia introduït i proposa deixar la 
resposta pel final. 
 
Amb aquest darrer Consell de Barri es tanca la feina del mandat. Es parlaran dos 
punts, el primer d’ells l’informe. Laura Pérez agraeix a consellers i conselleres i a 
regidoria la feina feta. L’informe té com a objectiu repassar els temes que han sigut 
importants al barri aquest mandat: 

 Desafectació del Turó de la Guatlla. El procés de desafectació va comptar amb 
l’acompanyament de la FAVB i de l’Associació de Veïns, que es va portar a un 
plenari de l’Ajuntament de Barcelona i es va aprovar per unanimitat gràcies al 
consens molt elevat a partir de l’acord veïnal. El desafectament va resultar en 
51 habitatges a la zona de la muntanya de Montjuïc, que s’han salvat amb 
unes fórmules per evitar la gentrificació. Aquest procés ha implicat també la 
qualificació d’habitatge protegit, que es convertirà en habitatge públic nou, es 
mantindran les zones verdes, i es crearan equipaments nous per al barri. 

 Continuïtat urbana des de la Bordeta fins al Magòria. S’han adquirit 23.700 
metres quadrats d’equipament (solar) des de l’Ajuntament i esdevindran un 
hospital ambulatori, un centre esportiu, habitatges dotacionals per a gent gran i 
gent jove, zona verda i, aviat, l’Escola de Mitjans Audiovisuals, que obrirà en 
poc temps i que tindrà 600 alumnes el curs vinent. 

 Quant a l’impacte acústic de les activitats a l’àrea de Maria Cristina, al Poble 
Espanyol i al conjunt de Montjuïc: 

o A Maria Cristina, s’han reduït les activitats de 21 a 13. Les que s’han 
reduït s’han derivat a llocs menys densos, per l’impacte negatiu que 
causaven al barri de Font de la Guatlla i a la muntanya de Montjuïc. 
Aquest decreixement també afectava els veïns i veïnes del carrer 
Mèxic, que assumeixen molts cotxes cada vegada que es talla Maria 
Cristina. 

o Al Poble Espanyol es va arribar a un acord després de moltes 
converses. Cal tenir present que tenen en vigor un concessió molt llarga 
i s’ha treballat per reorientar algunes de les activitats que s’hi estaven 
programant. Segons aquest acord, només es poden organitzar 12 
activitats extraordinàries a l’any, que cal comunicar prèviament al 
districte (cal llicència extraordinària). Es passarà llistat a la comissió de 
seguiment de les activitats extraordinàries. 

 
La regidora valora que, a nivell de ciutat, tampoc està bé que qualsevol activitat que es 
vulgui fer a Barcelona s’ha de plantejar que es faci a Montjuïc perquè «no hi ha veïns», 
i s’està treballant per aquesta reducció. 
 
4. Finalització obres dels carrers Indíbil i Sant Fructuós. 
La regidora Laura Pérez comenta sobre Montjuïc que les millores urbanes que s’han 
dut a terme han suposat una inversió de més de 100.000 euros. 
Als carrers Indíbil i Sant Fructuós s’ha anat una mica més enllà del projecte, tal com 
s’havia pensat inicialment el tractament dels murs (plantes verticals). S’han fet 
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mesures de trànsit, perquè s’han trobat diferents veïns i veïnes a diferents espais que 
han patit molt les obres. Per aquest motiu, s’ha fet un intent de millorar la regulació de 
les obres i del trànsit. Encara queden temes pendents, com per exemple els 
contenidors, la semaforització, les zones de càrrega i descàrrega, els dies de pluja, 
bancs, zones d’aparcament, entre d’altres. L’obra està acabada de recepcionar i falta 
saber què en pensen els veïns i veïnes i quines inquietuds hi ha. Tanmateix, encara 
queden propostes del PAD 2015-2019. 
 
5. Torn obert de paraules. 
Lluís Maté obre el torn de paraules. Primer es llegeixen les preguntes que s’han 
apuntat a l’entrada a través dels fulls d’intervenció i després es podran afegir les que 
falten, a una segona volta: 
 

Pregunta/petició Resposta 

 
Un veí comenta la situació dels contenidors per 
les obres dels carrers Sant Fructuós i Indíbil. 
S’han trobat durant les obres que els 
contenidors, per una banda no s’han situat en 
una zona on s’havien d’emplaçar, i d’altra banda 
que s’han instal·lat tres contenidors de recollida 
selectiva davant de la seva comunitat (números 
54-56). Van fer arribar a l’administració una llista 
de pros i contres sobre l’emplaçament dels 
contenidors. Abans es trobaven a la cantonada 
del carrer de Chopin amb Sant Fructuós i el fet 
que s’hagin mogut comporta una sèrie de riscos 
per al pas de vianants, per a la comunitat (ja que 
estan just al davant de la porta). Demanen que 
es repensi la situació dels contenidors. A més, 
volen que es mantingui una zona de càrrega i 
descàrrega que hi havia prevista entre les 
comunitats del 54-56 i el 50-52 i que no s’ha fet 
durant les obres. Ara que estan acabades, 
s’estan utilitzant les voreres com a zona 
d’estacionament i com a zona de càrrega i 
descàrrega. Demanen que es repensi tota 
aquesta col·locació de contenidors. Abans, a la 
vorera del davant, els contenidors feien de 
protecció per als vianants, i ara el pas de 
vianants queda amagat pels cotxes que 
estacionen. A més, de baixada, en direcció al 
carrer Mèxic, s’ha fet la prolongació de la 
jardinera davant el forn de pa. Els cotxes que 
baixen en direcció al carrer Mèxic no veuen el 
50% del pas de vianants. Valoren que s’han de 
repensar les situacions perilloses que es poden 
generar. 

 
Xavi Farré: Ja s’ha recepcionat l’obra del 
carrer Indíbil. Ara l’administració valorarà 
amb els equips de neteja si el que es vol 
canviar dels contenidors és possible. Es 
farà una caminada el dia 3 d’abril i convida 
als veïns i veïnes per acompanyar-los i 
valorar in situ totes les qüestions 
relacionades amb aquestes queixes. 
Pel que fa al trànsit, es van comprovar 
semàfors i trànsit amb l’obra i sense l’obra, 
i es va resoldre la problemàtica canviant els 
temps de canvi del semàfor. El resultat va 
ser que passaven més cotxes per Indíbil 
que sense obra. 
 
 

 
Una veïna indica que van fer una consulta a 

 
Xavi Farré: Sobre l’enllumenat, s’està 
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Pregunta/petició Resposta 

l’Ajuntament per demanar més enllumenat. A la 
part de l’apartahotel s’ha posat enllumenat per 
als vianants, i en canvi, del número 46 endavant 
falta l’enllumenat per posar. Ha portat fotografies 
on es documenta. 

esperant la resposta de serveis tècnics. Es 
va valorar que no hi hagués cap llum cap a 
l’interior perquè no enllumenaren l’interior 
de la façana de l’edifici, es van comprovar 
els lúmens d’aquella zona, es poden 
incrementar, però apunta que ja estan per 
sobre dels mínims de la  il·luminació normal 
de la ciutat. Tanmateix, conclou que es pot 
tornar a mirar. 

 
Una veïna valora sobre els contenidors de carrer 
Sant Fructuós que davant la porta del número 71 
sempre hi ha brutícia, hi ha cases amb jardí i es 
genera molta brutícia. Com que més a baix hi ha 
contenidors de reciclatge, proposa que es 
moguin els contenidors al costat per evitar que 
estiguin davant de l’única porta que dóna al 
carrer i per evitar problemes. Afegeix sobre les 
escales que de vegades es fan festes i al matí 
està tot ple de vidres. 

 

 
Un veí comenta, sobre els contenidors i la rampa 
de carrer Sant Fructuós, que coincideix amb els 
veïns que han intervingut. Sobre la neteja del 
barri indica que l’inquieten les obres que s’han 
fet al carrer de Sant Fructuós, ja que al costat del 
forn hi ha 4 o 5 centímetres sense sortida per a 
aigües pluvials i es fa una bassa quan plou. 
Demana que es revisi perquè, sobretot per la 
gent gran o per la gent invident, és molt 
incòmode mullar-se els peus. D’altra banda, 
sobre la neteja del carrer del turó, el parc, les 
escales, comenta que sempre està tot ple de 
brutícia i voldria que es netegés més sovint. 
Comenta que les escales no es netegen mai des 
que es va posar la tanca. Explica que està fart de 
netejar plàstics i vidres, i considera que això és 
una tasca dels treballadors municipals. 

 
Xavi Farré: Sobre la cruïlla del forn, es 
valorarà in situ a la passejada amb Serveis 
Tècnics. 
Sobre l’escala, passaran la queixa perquè 
ho netegin. Comenta que podria ser que 
fossin zones privades. El veí que ha fet la 
intervenció abans li rebat que no, que ell 
coneix la propietat i són de gestió pública. 
 

 
Una veïna comenta sobre la música del Poble 
Espanyol i la terrassa que vol saber si hi haurà 
algun sistema per a mesurar el volum de la 
música i les vibracions a les activitats nocturnes. 
Ella viu molt a prop i li molesta molt el soroll. 

 
Xavi Farré: Pel que fa a la Plaça Major del 
Poble Espanyol i l’Hivernacle, es feien 
festes i es va treballar per reduir les 
activitats. Malauradament, l’administració 
no pot actuar en el funcionament de les 
discoteques que tenen un espai obert, que 
ja està regulat per conveni. Tanmateix, 
miraran què es pot fer. 

 
Una veïna vol saber si s’ha fet algun escrit amb 

 
Xavi Farré: Pel que fa al trànsit 
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Pregunta/petició Resposta 

l’Associació de Veïns del Districte sobre les 
autoescoles, ja que a l’anterior acta es va 
plantejar, perquè no hi hagués tanta afluència de 
cotxes. 

d’autoescoles, les persones que fan 
pràctiques passen per aquella zona perquè 
és on han de fer els exàmens. Haurien de 
parlar amb la DGT perquè canviïn la ruta 
d’examen, ja que s’està patint no només a 
la Font de la Guatlla, sinó que passa el 
mateix al Poble-sec. 
Pel que fa a la carta a les autoescoles, no 
es va enviar perquè ja es va intentar al 
Poble-sec i no va tenir cap efecte. 
L’administració parlarà amb la DGT per 
valorar per on es fan els exàmens. 
 
 

 
Un veí explica que està a la Comissió de 
seguiment i van proposar, per controlar els 
espectacles del Poble Espanyol, posar 
sonòmetres fixes, establir mesures de control 
definitives i retirar llicències. Li agradaria que 
s’apliquessin aquestes mesures amb més 
eficàcia. Un altre tema que li preocupa i que s’ha 
reivindicat des de fa temps és que s’instal·li un 
parc infantil, com el de l’Espanya industrial. 
Demana que es plantegi per al pla de l’any 
vinent. Sobre el carrer Sant Fructuós amb 
Chopin proposa que s’aprofitin les obres per 
retornar la part plana a la pendent que s’ha 
d’arreglar. Sobre les línies elèctriques, demana 
que els postes de fusta s’han de soterrar. Sobre 
La Pèrgola de la Fira, valora que dóna mala 
imatge l’estat en què es troba, sobretot de cara 
al turisme. Afegeix que davant de la farmàcia del 
carrer Sant Fructuós hi continuen aparcant 
cotxes, i s’haurien de revisar, ja que no es pot 
circular per la vorera. També assenyala que a la 
Comissió de seguiment s’han tractat més punts 
que no els que s’han presentat avui. Valora que 
seria interessant compartir-los tots i continuar el 
seguiment. 

 
Xavi Farré: Sobre la llista de temes de la 
Comissió de seguiment, vol agrair al veí el 
paper tan actiu que té a la comissió i al 
Consell de Barri, i pel llistat de temes que 
ha portat. Esclareix que la demanda del 
parc és competència de Parcs i Jardins, 
que han de fer un pressupost, no només 
per construir-ne un sinó per mantenir-lo una 
vegada estigui construït. La resta de la llista 
s’estudiarà també. Les persones que 
tinguin problemes i vulguin un sonòmetre 
poden recórrer directament al Districte. 
Sobre el mur de la Pèrgola, coincideix amb 
la intervenció que s’ha fet. Tanmateix, 
recorda que les prioritats del passeig urbà 
han quedat endarrerides pel fet que la Fira 
ho té cedit. Sí que es va urbanitzar una 
part, la resta queda pendent per al següent 
mandat, tot i que és una proposta difícil 
d’assumir. 
Lluís Maté: Sobre els vehicles fora de la 
vorera es pensarà què posar, que no siguin 
fitons, perquè quedi la vorera per al veïnat. 
Tanmateix, les cadires es posen perquè la 
gent pugui descansar, no per xerrar. Als 
espais de trobada es posaran bancs. 

 
Una veïna demana que tot el que ha quedat 
pendent que es reprengui al següent mandat. 
Felicita a la regidoria per la feina feta. Creu que 
han ajudat a solucionar, de mica en mica, els 
problemes que hi havia des de l’últim mandat. 
Comenta que va venir al primer Consell de Barri i 
que ja es parlava de les obres del carrer Indíbil. 

 
Respon Lluís Maté sobre la reunió en què 
es va parlar dels equipaments esportius, 
que la seva tasca no consisteix a posar els 
papers per avisar, ja que ell com a molt pot 
demanar a l’Ajuntament que es rectifiquin 
les incidències. 
Xavier Farré explica que la taula d’esports 
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Recorda que ja va denunciar aquesta 
problemàtica, amb la que portaven moltes 
reunions sense solucionar, a més d’un pis turístic 
a la seva finca i que recorda quan el novembre 
de 2017 es va signar el plec que recollia les 
problemàtiques de la Guatlla. Li agradaria que 
aquestes problemàtiques es continuen treballant 
també al mandat que vingui. Afegeix sobre la 
ludoteca i les sales de lectura, que és una de les 
problemàtiques que s’haurien de tractar amb 
urgència. També felicita a la regidoria pels 
objectius assolits (molt bon funcionament del 
transport públic) i valora que el barri pot estar 
satisfet. Es dirigeix al president de l’Associació 
de Veïns i pregunta per què no es va avisar a les 
veïnes quan es va parlar dels equipaments 
esportius del Magòria. 

consistia a decidir quin tipus d’equipaments 
es demanaven pel Magòria, i que en tot cas 
les persones que es van reunir són a qui es 
pot preguntar directament per què no van 
difondre la convocatòria. Comenta que 
aviat sortirà el concurs per decidir la peça 
del Magòria, que consistirà en un CAP i 
l’equipament esportiu, es farà juntament 
amb uns arquitectes urbanístics que 
decidiran la disposició de l’espai de tota la 
peça. Al jurat hi haurà representants 
veïnals de Bordeta, Hostafrancs i Font de la 
Guatlla, perquè tot i que estarà a la Bordeta 
és un projecte gran. 
 

 
Lluís Maté llegeix una intervenció que ha enviat 
una veïna sobre una plaça d’aparcament a Gran 
Via 192 amb el gual mal pintat i que encara està 
per resoldre. També agraeix a la Guàrdia Urbana 
per l’actuació a la Residència Font Florida. 

 

 
Una veïna del carrer de la Guatlla 27 explica que 
tots els veïns i veïnes que viuen a la seva finca 
són molt grans i el contenidor que han posat per 
matèria orgànica queda molt lluny. Demana que 
posin un contenidor més petit a prop perquè són 
moltes escales per baixar i fins al carrer de Sant 
Fructuós és un camí molt llarg per fer amb bastó 
i les escombraries. Tampoc tenen cap autobús 
per tornar a casa a partir de les 21.00 h (el 23 ja 
no passa), i no poden permetre’s taxis. 

 

 
Una veïna comenta, sobre les fumigacions que 
es fan el parc de Montjuïc, que voldria que hi 
hagués un calendari per saber quan fumiguen, ja 
que passen molts infants de les escoles properes 
i pot ser perillós. 

 
Xavi Farré: Quant a les fumigacions, durant 
el mandat s’ha retirat el producte químic del 
qual s’havien queixat moltes 
organitzacions. El Glisofat es va retirar, 
perquè és, en efecte, verinós i perillós. Per 
aquesta raó, els tractaments actuals són 
més complexos i ara les fumigacions es fan 
prèviament advertides i s’avisa del període 
perquè la gent pugui tancar les finestres en 
cas de molèstia. De tota manera, explica 
que la majoria de fumigacions actuals són 
innòcues. 
La veïna que ha intervingut sobre el 
Glifosat afegeix que totes les fumigacions 
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són tòxiques i verinoses, per tant, 
l’administració ha d’avisar especialment a 
les escoles de quins dies han de fumigar i 
fer-ho molt abans que obrin les escoles. 

 
Una veïna es queixa sobre el local del número 
23 del carrer Sant Fructuós, s’adreça a la 
regidoria i es queixa que ho ha demanat moltes 
vegades.  

 
La Guàrdia Urbana identifica de què es 
tracta la queixa i respon que, en efecte, 
estan treballant amb això. 

 
Un veí del carrer Sant Fructuós pregunta si es 
posaran més bancs al carrer i si els posaran de 
cara, no entén per què hi ha bancs d’esquena 
l’un amb l’altre. 

 
Lluís Maté: Sobre els bancs, esclareix que 
no són bancs, són cadires. Explica que, 
com que al barri no hi ha places ni espais 
de trobada, els espais de trobada són els 
carrers. Es va parlar amb els tècnics i les 
cadires que estan de cara a la paret es 
canviaran.  

 
Una veïna comenta sobre el carrer Sant Fructuós 
que hi ha un pàrquing de motos que fa pujada i 
les motos cauen. 

 

 
Una veïna pregunta si s’ha fet una carta pel tema 
de les autoescoles. En cas que sí que s’hagi fet, 
pregunta com es farà el seguiment. 

 
Lluís Maté: Pel que fa a la carta de les 
autoescoles, s’està intentant parlar amb 
l’Associació d’autoescoles des de l’Equip 
Tècnic, per veure si es poden limitar els 
recorreguts. 
Xavi Farré: Pel que fa a la carta a les 
autoescoles, no es va enviar perquè ja es 
va intentar al Poble-sec i no va tenir cap 
efecte. L’administració parlarà amb la DGT 
per valorar per on es fan els exàmens. 

 
Una última intervenció per part d’una veïna 
felicita les obres del tram nou. Tanmateix, pel 
que fa al detriment de places d’aparcament al 
carrer Sant Fructuós de dalt, hi ha 9 places de 
cotxe  que s’han canviat per places per a motos. 
Creu que no s’estan utilitzant i proposa que si no 
hi ha cap criteri de mobilitat que justifiqui aquesta 
decisió es valori repensar-ho. 

 
Laura Pérez: El criteri era reduir el nombre 
de cotxes. Tanmateix, si no s’estan utilitzant 
les places de moto es podrà tornar a 
valorar, ja que l’objectiu és que els veïns 
gaudeixen les obres. 

 
Un veí pregunta per què els veïns i veïnes de 
Font de la Guatlla no tenen descomptes als 
museus i als espais com ara el Poble Espanyol. 

 
Laura Pérez apunta la proposta. 

 
Xavier Farré respon en general, sobre les obres del carrer Sant Fructuós i Indíbil, 
comentant que ha estat un projecte que ha costat molt de dur a terme però s’ha acabat 
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portant a terme. És normal que quedin coses per ajustar i valora que és comprensible 
que es diguin les coses que falten per tancar. 
 
Laura Pérez recorda la convocatòria del dia 3 d’abril perquè participin veïnes i veïns 
amb el personal tècnic i l’Associació de Veïns. Agraeix la participació, al Vicepresident 
Lluis Maté, comenta que s’ha sentit molt a gust i valora que ha regnat el respecte. 
 
 
6. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Una veïna pregunta que com és que a l’ordre del dia no s’ha inclòs la vorera 
d’Hostafrancs a la part de Gran Via, plaça Espanya i carrer de Mèxic. Demana que es 
posi al proper ordre del dia. 
 
S’aprova l’acta anterior i Lluís Maté s’acomiada donant les gràcies a tothom que ha 
participat al Consell de Barri. 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


