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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA FONT DE LA GUATLLA 

 

Data: 23 de febrer de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/fontdelaguatlla/f/2778/meetings/4245 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Albert Deusedes, Conseller del barri de la Font de la Guatlla 

Sr. Lluís Maté,  Vicepresident del Consell de Barri de la Font de la Guatlla 

 

Consellers/es: 

Sr. Xavi Farré,  Conseller Tècnic  

Sr. Ancor Mesa,  GMD BeC 

Sr. Pepe Pérez i Calvo, GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,  GMD JxCat 

Sr. David Labrador,  GMD Cs 

Sra. Alba Gómez, GMD BxC 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Font de la Guatlla – Magòria 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maria Rengel,    Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Gerard Lillo,     Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Ariadna Ros,    Tècnica de barri de la Font de la Guatlla 

Sr. Carles López,   Institut de l’Esport 

Sr. Miquel Àngel Valdueza,  Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sra. Sònia Frias,    Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Total d’assistents: 29 persones 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i informació del Regidor. 

2. Premis Sants-Montjuïc 

3. Retorn demandes Comissió Seguiment 

4. Presentació Projecte Institut Barcelona Esports 

5. Torn obert de paraules 
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1. Benvinguda i informació del Regidor. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri de 

la Font de la Guatlla i agraeix la participació de les persones assistents.  

 

Sobre l’empresonament del Carles, un veí de Sants, a una de les manifestacions per la llibertat 

d’expressió que s’han celebrat aquests dies, el Regidor lamenta els fets i demana la seva 

sortida de presó. Des del Grup de Portaveus s’emetrà a data de 23 de febrer un comunicat de 

rebuig davant aquesta situació i demanant la sortida de presó del Carles.  

 

Marc Serra fa un repàs de les accions relacionades amb el barri de la Font de la Guatlla. 

Agraeix el treball realitzat per les entitats durant el darrer any i posa en valor la capacitat 

d’adaptació a la nova realitat que han tingut aquestes a l’hora de portar a terme les seves 

activitats.  

 

Sobre les diferents qüestions relacionades amb la mobilitat que la comissió de seguiment va 

plantejar a l’anterior sessió del CB el Regidor explica que es portarà a terme un Pla de Mobilitat 

de la Font de la Guatlla, per detectar les necessitats del barri i proposar un conjunt 

d’actuacions, comptant amb la participació de les entitats i el veïnat i amb la mirada del vianant 

a banda del trànsit rodat. 

 

En relació amb l’ús de la bicicleta, s’anuncia que el Pressupost de 2021 preveu diferents 

actuacions per fomentar la bicicleta. Entre elles, s’ha dotat econòmicament el carril bici de la 

Gran Via. Es baixarà a la calçada el tram des de plaça Espanya fins a plaça Ildefons Cerdà, o 

com a mínim fins a carrer de la Mineria. Valora que aquesta mesura no només afavorirà als 

ciclistes, sinó també als vianants, que es mostraven preocupats per la circulació de vehicles 

sobre les voreres.  

 

Sobre habitatge, es comenten algunes de les iniciatives d’habitatge públic del Districte, i 

s’explica que s’ha desafectat el solar del carrer Gessamí 16, del turó de la Font de la Guatlla, i 

permetrà construir 8 habitatges públics.  

 

En Marc Serra reflexiona sobre la situació de la realitat sanitària, comentant que els casos de la 

Covid estan disminuint progressivament, encara que amb moments d’estancament. Demana 

col·laboració per part del veïnat per evitar una nova onada. Respecte a les vacunacions, 

assenyala que s’està treballant perquè la campanya avanci, sobretot en relació amb els 

col·lectius més vulnerables.  

 

 

2. Premis Sants-Montjuïc. 

 

Albert Deusedes, Conseller del barri de la Font de la Guatlla, introdueix les bases dels premis 

Sants-Montjuïc i explica l’objecte de l’edició d’enguany, qui pot presentar-se, quan i com, i la 

composició del Jurat. Més informació al següent enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/fontdelaguatlla/f/2778/meetings/4245?locale=ca  

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/fontdelaguatlla/f/2778/meetings/4245?locale=ca
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S’obre un torn de preguntes i intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Josefa Balduque (Membre de la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla):  

 Agraeix tenir l’oportunitat de 

participar a la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla. 

 Pregunta per què no és un punt de 

l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de 

la sessió anterior. 

 Pregunta per què no estan a l’ordre 

del dia les persones que han passat 

a formar part de la Comissió de 

Seguiment del barri. 

 Pregunta per què no apareix a l’acta 

el nom del Vicepresident i els noms 

dels membres de la Comissió de 

Seguiment del barri.  

 Sobre els premis Sants-Montjuïc, 

pregunta com es va triar el jurat dels 

premis. 

 Pregunta si no es podria definir una 

categoria de premis per la gent que 

lluita per la classe treballadora.  

Marc Serra: L’ordre del dia es decideix a la 

Comissió de Seguiment. Es pren nota de la 

resta de qüestions. 

 

 

3. Retorn demandes Comissió Seguiment. 

 

Miquel Àngel Valdueza, de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de 

Sants-Montjuïc, explica que a la Comissió de Seguiment de la Font de la Guatlla es van tractar 

diferents perquè els serveis tècnics els treballessin. A continuació es fa retorn d’aquestes 

demandes. 

 

a. Grup de treball de mobilitat. 

A l’anterior sessió del CB es van plantejar algunes qüestions de mobilitat, com el carrer 

Amposta i entorns, i el carrer Guatlla. Davant d’aquestes demandes s’ha contractat una 

empresa per fer un estudi de la mobilitat del barri i poder elaborar el Pla de Mobilitat de la Font 

de la Guatlla. La licitació es publicarà abans de Setmana Santa i es portarà a terme un procés 

participatiu al llarg d’uns 9 mesos. Aquest pla posarà també la mirada del vianant més enllà del 

trànsit rodat. 

 

El tècnic comenta algunes de les particularitats urbanístiques de la Font de la Guatlla, que 

s’hauran de tenir en compte a l’hora d’elaborar el Pla de Mobilitat, així com altres projectes de 

l’Ajuntament i del Districte que tenen relació amb la mobilitat al barri, com les mesures en els 

entorns escolars. 

 

b. Jocs infantils. 



 

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 la Font de la Guatlla. 23 de febrer de 2021 4 

La demanda d’ instal·lar uns jocs infantils en un espai proper al Pavelló alemany de Mies Van 

der Rohe, que està lliure. Però, la fitxa de catalogació d’aquest conjunt garanteix una protecció 

elevada, disposa d’una catalogació patrimonial màxima, i tècnicament no és viable. Així doncs 

en el marc del treball de millora dels entorns escolars, es farà un procés amb la comunitat 

educativa i veïnal per veure com dotar els entorns escolars amb espais jugables. L’Av demana 

que es tingui present l’ús d’activitats en via pública de FM abans d’ubicar àrees de joc en 

determinats espais. 

 

c. Projectes inversió. 

En relació a la proposta de rehabilitació d’unes escales a l’espai públic, entre els carrers de la 

Guatlla i de la Font Florida, i també la millora del carrer Guatlla s’ha valorat i no és suficient 

amb una actuació de la Brigada Municipal, sinó que necessitarà un projecte d’inversió i per tant 

queda en llista per quan hi hagi disponibilitat pressupostària. 

 

S’obre un torn de paraules i intervencions sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Leo Ferran:  

 Esperen poder participar en el Pla de 

Mobilitat del barri. 

 Sobre les escales, assenyalen la 

necessitat d’aquesta actuació perquè 

estan en un estat molt deficient.  

 

Josefa Balduque (Membre de la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla): 

Pregunta si els membres de la Comissió de 

Seguiment podran participar en el futur en 

les qüestions presentades en aquest punt.  

Miquel Àngel Valdueza: Ja ens vam reunir 

amb la Comissió de Seguiment, però sí, es 

continuarà treballant amb la Comissió de 

Seguiment.  

Julià Carrasco: 

 Sobre l’espai davant del Centre 

Cívic, que s’ha esmentat que hi ha la 

voluntat d’utilitzar-lo d’alguna forma 

en futurs projectes, l’AVV actualment 

desenvolupa diferents activitats en 

aquell espai, com la Festa Major i la 

Calçotada, entre altes. Es mostra 

preocupat sobre perdre aquest 

espai.  

 Sobre la zona per vianants de Creu 

Coberta i Sants (Obrim Carrers), hi 

ha queixes sobre els patinets i les 

bicicletes a alta velocitat. 

Marc Serra: Sobre l’espai de carrer de 

Chopin, és veritat que està tenint usos cívics 

i de relació. La voluntat no és eliminar aquest 

espai, sinó dignificar-ho, que pugui tenir 

elements de joc i d’estada, ombra, verd. I 

aquestes actuacions han de ser compatibles 

amb les activitats de l’Associació de Veïns. 

S’ha de trobar un equilibri. Es treballarà 

tècnicament i amb el projecte d’entorns 

escolars i es presentarà al veïnat per rebre 

les seves valoracions.  

Sobre les queixes generades en relació amb 

l’Obrim Carrers, està permès circular en 

bicicleta i patinet, però a velocitat reduïda. 

S’està treballant amb GUB per garantir que 

aquests vehicles no superen els 10 Km/h.  

Blanca López:  

 Se suma a la queixa sobre l’espai 

davant del Centre Cívic. 

 Sobre el parc infantil al Pavelló 
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Intervenció Resposta 

alemany, pregunta si no es podria fer 

on la pèrgola.  

 A l’encreuament de Gran Via amb 

carrer de Sant Germà s’han retirat 

bancs per facilitar l’aparcament 

d’autobusos. Demana que es revisi 

aquesta situació perquè és una zona 

de pas i les persones amb mobilitat 

reduïda que circulen per aquella 

zona els necessiten.  

 

 

4. Presentació Projecte Institut de l’Esport. 

 

Carles López, de l’Institut de l’Esport, explica que el projecte consisteix en un institut públic de 
formació professional centrat en la pràctica esportiva i en la professionalització d’aquest sector, 
una aposta ferma de l’Ajuntament. No només es forma als tècnics i tècniques com entrenadors, 
sinó com a educadors, de manera més àmplia.  
 
La seu actual és provisional, i per aquest ús s’han fet petites adaptacions de l’espai. Es 
mostren fotografies de l’equipament i del projecte a través d’una presentació. Quan el projecte 
estigui en el seu emplaçament definitiu es podrà desenvolupar amb totes les condicions, 
perquè a l’edifici provisional estan parcialment limitats.  
 
A més a més, aquesta formació no està aïllada de l’entorn de l’equipament, sinó que es 
treballarà amb les entitats del barri en diferents activitats i projectes. Tenen ganes de poder 
aprofitar l’entorn de l‘equipament i iniciar experiències de treball compartit entre alumnes i veïns 
però ara mateix és complicat per les mesures sanitàries. 
 
Marc Serra valora molt positivament el projecte i posa en valor la professionalització de l’àmbit 
esportiu. La dignificació de l’emplaçament provisional, a més a més, permetrà disposar d’unes 
aules en bones condicions pel barri de la Font de la Guatlla quan el projecte de l’Institut de 
l’Esport es desplaci a l’emplaçament definitiu, segurament al Poble-sec.  
 
 
5. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Aurora Martínez:  

 Agraeix que s’ha solucionat la 

problemàtica de la persona que 

generava molèsties al Parc de la 

Florida. 

 Sobre el carril bici de Gran Via, 

valora positivament la mesura, 

sobretot en la banda de muntanya, ja 

que actualment està sobre la vorera i 

les bicicletes no el respecten. Però, 

s’ha de veure com es fa, perquè a 

altres carrers s’han instal·lat carrils 

Miquel Àngel Valdueza: No hi ha vehicles 

estacionats en aquell espai, està prohibit 

estacionar, és un carril de circulació. Les 

imatges que s’han mostrat són de vehicles 

que circulen pel carrer de Mineria i estan 

parats al semàfor. Sobre la situació del gual, 

es va estudiar tècnicament i és complicat 

perquè no hi ha una solució que beneficiï a 

tothom. Es pot tornar a revisar. Per últim, 

demana disculpes perquè es van reunir amb 

els veïns i veïnes per aquest tema però no 

es va fer retorn.  
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Intervenció Resposta 

bici a calçada (carrer Mineria) i les 

bicicletes continuen circulant per la 

vorera.  

 Sobre el gual del Parc de la Font 

Florida, l’accés està just al semàfor 

de carrer de Mineria amb Gran Via. 

Això dificulta que els vehicles que 

surten de la Residència, del centre 

de Serveis Socials, entre altres 

serveis que hi ha a l’espai, tinguin 

problemes per sortir. Hi ha vehicles 

estacionats just a una banda del gual 

i resten visibilitat. Es demana que es 

revisi el gual.  

 Sobre els premis Sants-Montjuïc, 

valora la situació del Turó de la Font 

de la Guatlla i pregunta si es podria 

fer un reconeixement a aquests 

veïns i veïnes que van haver de 

marxar del Turó perquè no es podia 

edificar per les afectacions.  

 

Albert Deusedes: Podeu presentar una 

candidatura per aquest reconeixement dels 

veïns i veïnes del Turó, en la categoria de 

reconeixement d’un col·lectiu. Si es 

compleixen els requisits es pot presentar.  

 

Marc Serra: El carril bici serà sobre la 

calçada i segregat de la circulació de 

vehicles de motor. Suposarà un canvi 

estructural en la mobilitat a Gran Via. Es 

compartirà el projecte a un futur Consell de 

Barri. 

Sobre el Turó, hem de veure com recuperem 

el contacte amb aquests veïns i veïnes i fer 

un acte de record i de reconeixement. També 

en la línia de futur, com a espai de 

convivència i relació.   

Josefa Balduque: 

 Sobre els bancs del carrer Sant 

Germà, ho vaig denunciar a la 

darrera Audiència Pública.  

 Pregunta en quina situació estan els 

projectes de la ludoteca i l’espai 

juvenil. 

 S’ha pensat en integrar els infants 

amb discapacitat psíquica al circuit 

escolar ordinari? 

 El dia 3 de desembre de 2020 vaig 

presentar una instància sobre el 

Centro de Ayuda Cristiano, en 

relació amb un problema que vam 

tenir amb el propietari del local.  

 El 29 de gener vaig presentar una 

instància en relació amb uns temes 

pendents de l’ex-Regidor Jordi Martí.  

Marc Serra: Prenem nota de les propostes i 

es tindran en compte.  

Leo Ferran: Sobre la parada d’autobús de les 

línies 13 i 150, es podria instal·lar una 

marquesina per protegir-se de la pluja? 

Marc Serra: Es pren nota, es revisarà 

tècnicament i es farà retorn.  

Tatiana Soler: Es mostra d’acord amb 

reformar l’espai del carrer Chopin, però 

assenyala que hi ha un espai infantil a prop, 

davant de l’hort, i està infrautilitzat. 

Originalment és un espai infantil però 

Marc Serra: És cert que aquest espai està 

infrautilitzat i hem de cercar fórmules perquè 

el veïnat el faci seu, interpel·lant l’escola la 

Muntanyeta, les entitats i els veïns i veïnes. .  
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Intervenció Resposta 

s’utilitza més per part del jovent. Quan es 

replantegi la situació del carrer Chopin, 

demana que s’inclogui també aquest espai.  

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


