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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

 

Data: 21 de març de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla, C/ del Rabí Rubèn 22 i virtual (https://youtu.be/e-

xP8QZmS9g) 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra      Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Lluís Maté     Vicepresident del Consell de Barri  

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

Sra. Aida Guillén    Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

   

 

Consellers/es: 

Sr. Ancor Mesa      GMD BeC  

Sr. Antoni Martínez Carmona   GM ERC 

Sra. Georgina Lázaro    GMD Junts 

Sr. David Labrado,    GMD C's 

Sr. Miguel Martínez,     GMD Valents  

 

Persones i entitats assistents: 

CaixaFòrum  

Guàrdia Urbana  

AV Font de la Guatlla – Magòria 

PACAME 

AFA escola la Muntanyeta 

Escola Jam Session 

  

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Eva Hernando         Tècnica de barri de la Font de la Guatlla  

Sra. Anna Castellà        Arquitecta de BIMSA   

 

Total d’assistents: 43 persones 

 

Ordre del dia 

1. Informe del Regidor.  

2. Entorn escolar de l'Escola la Muntanyeta  

3. Acords amb la Fira i definició dels equipaments  

3. Pla Cuidem Barcelona  

5. Torn obert de paraula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/e-xP8QZmS9g
https://youtu.be/e-xP8QZmS9g
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1. Informe del Regidor                                              

 

El Vicepresident del Consell de Barri, Lluís Maté, dóna la benvinguda i dóna pas a Marc Serra, 

Regidor del Districte de Sants-Montjuïc                                                 . 

 

Invasió d'Ucraïna:  

Explica que aquest conflicte també afecta Barcelona, una ciutat oberta i d'acollida: des que va 

començar la guerra, han arribat moltes famílies ucraïneses i el districte té un paper important: 

l'Estació de Sants és una porta d'entrada. Hi arriben fins a 3 trens diaris, entre 150 i 400 

persones, a més de les que vénen  en autobús i en cotxe. Aquesta vegada l'Estat sí que ha 

mogut fitxa i les persones refugiades obtindran un permís de residència i treball fins que es 

resolgui la situació a Ucraïna. A més, al pavelló Victòria Eugènia de la Fira, s'ha obert un centre 

de documentació i acollida: diàriament s'estan expedint 150-200 permisos diaris. Indica que les 

famílies que arriben sense allotjament poden dirigir-se  també al CUESB: a Barcelona s'han 

obert 1000 places hoteleres  provisionals. Destaca que el 60% dels refugiats que estan arribant 

són infants i ja s'està treballant per a empadronar-los i escolaritzar-los. Finalment, puntualitza el 

contrast amb la guerra de Síria, on els Estats europeus no van obrir corredors humanitaris.     

                                                                                      

Obres de ciutat:  

Recorda que la Covid va aturar molts projectes d'obres que ara arrenquen: busquen millorar el 

transport públic i fer una ciutat més habitable.                                                           

 Pl. Espanya: Obres d'accessibilitat a la parada de metro, amb la instal·lació de 6 

 ascensors. Quan estiguin llestes a finals de 2022, començaran les obres per a fer 

 arribar el ferrocarril des de pl. Espanya fins a Gràcia: connectant la xarxa del Baix 

 Llobregat amb la Xarxa del Vallès.                                            

 Connexió del Tram Besòs amb el Tram Llobregat: S'han iniciat les obres que 

 permetran connectar els municipis del Llobregat amb els del Besòs a través de la 

 Diagonal.   

 Metro L9: Depèn de la Generalitat. S'ha fet arribar el metro a la Zona Franca i ara 

 falta desenvolupar l'L9.                                             

 Túnel de Glòries: Està a punt de finalitzar i ha de permetre una circulació de vehicles 

 més racional i amb més alternatives de transport públic.   

 Obra de La Meridiana: El que era una autopista urbana, s'està pacificant, s'hi està 

 introduint verd i s'ha fet un passeig agradable amb carril bici. Ara es  licitarà una nova 

 fase.                                                                 . 

 Superilla de l'Eixample: Comencen la pròxima setmana i significaran 6 nous eixos 

 verds a l'Esquerra de l'Eixample.                                             

 Via Laietana i La Rambla: S'ampliaran voreres i s'incorporarà carril bici i carril bus.  

 

Obres de barri:                                                  

 Carril bici de Gran Via: Ara està sobre la vorera i es vol fer baixar a la calçada. La 

 solució tècnica no està sent fàcil i s'està treballant de fa temps: el 4 d'abril es 

 presentarà el projecte al Consell Sectorial de Mobilitat. 

 

Fira: 

El 2025 finalitzava la concessió, que s'ha renovat. Després de moltes sessions de participació 

s'ha aconseguit reordenar l'espai firal, projectant l'activitat econòmica de la Fira de forma més 

humana, petita i urbana. Això tindrà un impacte positiu en la mobilitat dels barris del voltant i es 
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recuperarà part d'aquest espai per posar-hi equipaments: un CAP (que donarà servei al barri 

del Poble-sec i a Font de la Guatlla), una ludoteca, un espai per entitats i un pavelló esportiu (a 

l'actual pavelló Itàlia, que podrà canviar d'usos i ser utilitzat a inicis del 2023). Una de les 

reivindicacions veïnals que també s'incorporaran és la d'obrir un pas pel mig del pavelló de la 

Metal·lúrgia, al C/ Mèxic.                                                                        

 

Mobilitat: 

S'ha treballat molt als darrers mesos: s'està elaborant un Pla de Mobilitat del barri. Es farà un 

estudi per a millorar la connexió interna de la xarxa de busos i s'està pensant d'incorporar 

escales mecàniques al C/ Crisantem. També s'instal·larà la llargament reivindicada marquesina 

de l'L13 a l'Av. Ferrer i Guàrdia. Finalment, també s'estan elaborant mesures per a reduir 

conductes incíviques a les zones de càrrega i descàrrega, millorar senyalitzacions, etcètera. 

 

Projecte Radars:   

El passat mes d'octubre es va fer la primera taula de Radars al barri i, avui dia, ja s'han 

convocat fins a tres. Es valora una rebuda molt positiva per part d'entitats i equipaments del 

barri. La plataforma telefònica s'impulsarà des del centre cívic, amb participació activa de la 

Vocalia de Gent Gran. Ja s'estan apuntant voluntaris i s'ha treballat en un mapatge de 

comerços del barri. Convida els veïns i veïnes a participar: poden contactar Eva Hernando, 

tècnica del barri.  

 

Informacions rellevants:  

 Festa Major: Ja hi ha data per la Festa Major: 11 i 12 de juny, del 16 al 19 i 23 de juny.                                                   

 Esplai Turons: Felicita el seu 40è aniversari que el van celebrar el passat 26 de febrer 

amb una diada festiva al barri.                                                        

 Premis Sants-Montjuïc: S'entreguen a finals d'any a la seu del Districte en 

 reconeixement a una entitat i a un veí/veïna per la seva trajectòria. La Comissió de 

 Seguiment va decidir que sigui membre del jurat, en representació del barri de Font de 

la Guatlla, Elisabet Ventura de l'Escola Jam Session.                                        

 La Pèrgola: Hi ha una proposta de dignificació de la zona en col·laboració amb el

 CaixaFòrum. Mireia Domingo, Directora de CaixaFòrum Barcelona, explica que el mes 

de març ha sigut el 20è aniversari del CaixaFòrum:  amb l'objectiu de celebrar-ho, s'ha 

volgut participar de la millora de la ciutat, amb un  espai de referència que vinculi la 

cultura amb el medi ambient. Es tracta d'un jardí vertical que s'ubicarà a la façana de 

l'antic restaurant La Pèrgola: comptarà amb 500 m² de superfície, 22.000 plantes i 14 

peus d'arbrat de gran alçada. S'ha arribat a un acord amb la Fira per a reformar la 

paret, de cara a poder fer tasques de manteniment. La inauguració està prevista a 

finals d'any.                                                                                                           

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna: Pregunta quin serà el projecte cultural. Mireia Domingo respon que hi haurà un 

projecte comunicatiu i educatiu al voltant del 

jardí, destinat a tots els públics. 

 

Marc Serra indica que un dels neguits que es 

va traslladar va ser la qüestió del 

manteniment. Afirma que s'ha treballat i que 
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Intervenció Resposta 

CaixaFòrum se'n farà càrrec de la poda i 

altres tasques: a més, tindrà un sistema d'auto 

manteniment sostenible. 

Veí: Pregunta si els 500 m² de jardí seran en 

vertical o horitzontal. 

Eric, membre de CaixaFòrum, respon que els 

500 m² seran de jardí vertical. A més, 

l'Ajuntament també condicionarà la plaça de 

davant. 

 

Mireia Domingo afegeix que serà similar al del 

CaixaFòrum de Madrid, però serà una mica 

més gran i tindrà arbres. 

Veïna membre de la Comissió de Seguiment 

de Font de la Guatlla-Magòria: 

· Demana perquè no se la va convocar: a 

l'anterior Consell de Barri es va oferir a parlar 

directament amb La Caixa per demanar que 

subvencionessin aquesta intervenció. 

· Anuncia que ha enviat una carta certificada 

al president de La Caixa, Isidre Fainé, amb 

documentació adjunta, demanant la ludoteca i 

el casal de joves. També presentarà la 

documentació el pròxim divendres a la tècnica 

de Consells de Barri, conjuntament amb 

documents de l'audiència pública i el Síndic de 

Greuges.  

 

Veí: Assenyala que fa 4 setmanes s'han 

arrencat els arbres que hi havia a la plaça. 

Pregunta si té relació amb aquesta 

intervenció. 

Eric respon que sí que té a veure amb la 

intervenció: es correspon a les feines prèvies 

que està fent l'Ajuntament per a guanyar espai 

per a la maquinària i instal·lació de la bastida 

que requeriran les obres. La previsió futura és 

acabar amb més arbres dels que hi ha ara. 

 

Aida Guillén respon que els arbres s'han 

retirat al mes de gener perquè era el millor 

moment per poder replantar-los. 

Veí: Vol saber si hi ha una proposta concreta 

per la part de la plaça que renovarà 

l'Ajuntament i si es treballarà a la Comissió de 

Seguiment. 

Marc Serra respon que primer vindrà la 

intervenció de La Pèrgola: un cop feta, es 

podrà plantejar a la Comissió de Seguiment i 

al Consell de Barri quins elements s'hi volen 

posar. 

Veí: Pregunta què es farà amb els cables 

telefònics i elèctrics que hi ha actualment a la 

façana de La Pèrgola. 

Eric respon que està prevista la renovació i 

consolidació de la façana: tots els elements 

que en formen part, quedaran recollits i ben 

ubicats.  
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2. Entorn escolar de l'Escola la Muntanyeta.  

 

Anna Castellà, arquitecta de BIMSA, projecta presentació en pantalla. L'àmbit d'actuació s'ubica 

al C/ Chopin, entre C/ Valls i C/ Rabí Rubén. S'ha buscat millorar el confort d'aquest tram de 

carrer, mantenint els usos de plaça pública que té ara com ara, entre l'activitat del centre cívic i 

la de l'escola. Es pintaran sanefes de color groc per indicar els vehicles que s'estan apropant a 

un entorn escolar i es farà neteja, eliminant pintures i mobiliari per tal d'alliberar l'espai.   

 

L'actuació es concentrarà als 2 extrems: hi haurà jardineres de fusta, zones d'estada i 

pàrquings de bicicletes. A l'extrem del C/ Valls s'hi instal·laran unes grades a petició dels infants 

de l'escola, ubicades a la zona més allunyada dels habitatges per a evitar molèsties, així com 

pintures de jocs infantils a terra. A l'extrem del C/ Rabí Rubén, també hi ha 2 jocs pintats a terra 

i jardineres: no s'han afegit bancs, però s'han baixat un parell de la vorera a la calçada. A més, 

es taparan 3 escocells, tal com van demanar els veïns.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí i Coordinador de la Festa Major: Exposa 

que l'extrem del C/ Rabí Rubén és l'ideal per a 

ubicar una tarima quan se celebren festes i 

esdeveniments a l'espai. Pregunta si les 

jardineres que s'hi ubicaran poden moure's 

quan s'hagi de muntar escenari. 

Anna Castellà respon que el moviment de les 

jardineres és complicat: pesen molt. S'ha 

previst que quedi espai suficient per a poder 

instal·lar l'escenari com es feia fins ara. 

Veí: Opina que les grades s'han ubicat molt 

properes als habitatges del C/ Valls i denuncia 

que actualment els veïns ja pateixen molèsties 

i que ja es va alertar. Considera que, si es vol 

evitar conflicte amb el descans dels veïns, les 

grades s'haurien d'ubicar a la part central. 

Anna Castellà respon que hi havia fins a 6 

paquets de grades previstos: són un element 

que incita al joc fortuït i que havia sigut 

demandat tant des de l'escola com des de la 

participació dels infants. A l'últim Consell de 

Barri es va acordar reduir-les a un sol paquet 

de grades. Pel que fa a l'ubicació, es va 

demanar que l'espai central quedés lliure: si 

bé és cert que també hi ha habitatges 

pròxims, també es va acordar que les grades 

s'instal·lessin a la banda del C/ Valls. Recorda 

que la proposta actual recull les diferents 

demandes, opinions i necessitats de totes les 

parts. 

Veí: Expressa la seva preocupació que les 

grades tinguin altres usos i que s'hi acabi fent 

botellot a la nit. Es mostra d'acord amb 

l'anterior intervenció. 

 

Veïna de l'AFA de l'escola: Puntualitza que les 

grades no les volen els infants ni l'escola, sinó 

els adults per seure-hi. Es va demanar espai 

de joc i, si les grades no són la solució més 
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Intervenció Resposta 

adequada, uns bancs potser poden fer una 

millor funció. 

Veí: 

· Comenta que les jardineres es retirin a un 

altre indret, ja que, en la seva opinió, la tarima 

ha de ser tan gran com es pugui. 

· Reflexiona que s'ha perdut una oportunitat 

de fer una intervenció major a l'espai, a causa 

de les diferents opinions demanant que es 

retiressin o no es posessin diversos elements. 

Marc Serra respon que, efectivament, el 

projecte inicial era molt més ambiciós: s'havia 

treballat amb la comunitat educativa, però 

també hi havia consciència que s'havia 

d'establir diàleg amb la resta del veïnat per 

arribar a un consens. Recorda que el projecte 

ha recollit moltes modificacions i que no ha 

sigut fàcil arribar fins al punt final. Demana 

confiança i tranquil·litat: si sorgeix algun 

problema, es podrà solucionar i es compromet 

que, si les grades generessin cap conflicte, es 

retirarien.  

 

 

3. Acords amb la Fira i definició dels equipaments.  

 

Marc Serra comparteix presentació en pantalla, explicant que és el resultat del procés 

participatiu, acordat amb la Fira i aprovat pel govern municipal: ara resta convertir-lo en un 

MPGM.  

 

Destaca l'obertura del pas al pavelló de la Metal·lúrgia, que permetrà la connectivitat dels veïns 

de Font de la Guatlla amb Poble-sec i l'Eixample. Es guanyen diversos espais d'equipaments:  

 Espai tocant a Font de la Guatlla: Podria ser per la ludoteca i entitats  

 Pavelló Victòria Eugènia: S'hi ubicarà l'ampliació del MNAC  

 Pavelló Itàlia: Poliesportiu  

 CAP: Se cedirà el sòl municipal a la Generalitat per instal·lar l'equipament   

 Casa de La Premsa: S'està acabant el projecte executiu per obrir-hi una  biblioteca de 

referència per al barri.  

 Centre Assistencial per a gent gran  

 500 Habitatges Públics de Lloguer Protegit  

 

Està previst que l'MPGM s'aprovi definitivament a finals de 2022. Un cop aprovat, caldrà tancar 

el conveni econòmic amb la Fira per tal que es puguin desenvolupar totes les inversions 

necessàries.  

 

Pel que fa a la mobilitat, destaca que s'obrirà el C/ de la Guàrdia Urbana fins al Paral·lel, es 

pacificarà el C/ Lleida i el C/ Mèxic i es construiran nous carrils bici. Sobre la monumentalitat de 

l'Av. Maria Cristina, es vol mantenir reforçant el verd. Els habitatges públics seran de PB + 3 i 

s'ubicaran al nou tram del C/ Guàrdia Urbana.   
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S’obre un torn de paraules sobre aquest punt:    

 

Intervenció Resposta 

Veí: Celebra els espais que es dedicaran a 

equipaments. Critica, però, que els 

equipaments del barri s'ubiquin sempre al límit 

i destaca la necessitat d'un millor transport 

públic per accedir-hi. 

Marc Serra respon que s'està elaborant un Pla 

de Mobilitat del barri que comptarà amb un 

estudi específic sobre la connectivitat amb bus 

de proximitat. L'objectiu és millorar-la. 

Veïna de la Comissió de Seguiment del Font 

de la Guatlla: 

· Pregunta si el president del projecte és 

Jaume Collboni. 

· Critica que des del 2001 que es parla del 

CAP de Manso: són molts anys esperant. 

· Anuncia que ha demanat cita amb la 

Regidora de Drets Socials Laura Pérez i que 

dijous 24 portarà documentació al Síndic de 

Greuges.  

Marc Serra respon que Jaume Collboni és el 

Tinent d'Alcalde d'Economia i, efectivament, 

ha participat del projecte. 

Veí: 

· Si la ludoteca anirà dins el pavelló de la 

Metal·lúrgia i aquest és un edifici protegit, vol 

saber com s'encaixarà això. 

· Vol una data aproximada per a l'obertura de 

la biblioteca. 

· Vol saber que es farà amb el pavelló esportiu 

que actualment es troba en estat ruïnós. 

Marc Serra respon que la ludoteca s'ubicaria 

dins el pavelló de la Metal·lúrgia, però en una 

zona que no està protegida. Es farà 

requalificació urbanística, per poder instal·lar 

un equipament de barri i després es 

modificarà la façana. 

 

El primer que es farà és el nou pavelló 

poliesportiu, que estarà el gener de 2023. 

Segurament, a continuació vindrà la 

biblioteca: ja s'ha tancat l'avantprojecte, s'està 

a punt d'iniciar el projecte executiu i, un cop 

estigui acabat, es licitaran obres. És una 

inversió de 6 milions d'euros i l'edifici és 

preciós. També s'ha treballat perquè els 

espais de soterrani es puguin aprofitar per a 

usos veïnals. Les obres podrien començar a 

finals de 2023 i durarien un parell d'anys. 

 

El Palau d'Esports és més complicat: és un 

edifici molt gran, que està catalogat i que es 

troba en mal estat. Això implica que cal fer 

una reforma integral, però mantenint 

l'estructura. S'està treballant en un projecte 

que es presentarà als Fons Europeus, 

tanmateix implica una inversió mínima de 10 

milions d'euros o més. La idea és que el Palau 

d'Esports pugui restaurar-se per a usos 

esportius, incorporant també espais per a la 
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Intervenció Resposta 

indústria del videojoc. 

Veí: 

· Vol saber si queda descartat l'espai que 

s'havia comentat al Turó per fer la ludoteca. 

· Pregunta per quants anys és la nova 

concessió que s'ha fet a la Fira. 

· Vol saber si el pavelló del Vestit continuarà 

sent Fira o canviarà d'usos. 

Marc Serra respon que la peça d'equipament 

del Turó s'ha de desenvolupar: seran els 

veïns, conjuntament amb l'Ajuntament, qui 

escollirà si la ludoteca ha d'anar en aquesta 

ubicació o a la de la Fira. Destaca que ara 

s'han assegurat aquestes 2 peces 

d'equipament: un fet molt important, ja que no 

hi havia gaire a Font de la Guatlla. 

 

Encara no s'ha tancat el nou conveni de 

concessió de la Fira, però imagina que serà 

per un temps llarg: s'han de fer grans 

inversions econòmiques de part dels membres 

del Consorci. 

 

Pel que fa al pavelló del Vestit, està previst 

que continuï sent espai firal, però amb 

presència permanent d'empreses de la ciutat.  

 

Veïna: 

· Pregunta si hi ha calendari pels equipaments 

previstos a Magòria (CUAP, etcètera). 

· Vol saber si és possible anar a un CAP que 

quedi més pròxim al domicili, malgrat que no 

sigui el que toca per barri. 

· Pregunta si al C/ Mineria 40 hi ha un local de  

l'Ajuntament que està buit de fa molts anys. 

Marc Serra respon que la zona de Magòria va 

ser adquirida per l'Ajuntament el 2017: des de 

llavors s'ha activat un projecte que incorporarà 

un CUAP, un camp de futbol 11, un camp de 

futbol 7, un pavelló esportiu gran i 16 pistes de 

petanca. És una inversió de 60 milions 

d'euros: s'ha finalitzat el concurs d'idees i ara 

s'està treballant en la part urbanística, que va 

avançant. 

 

L'assignació dels CAP són competència de la 

Generalitat, però es traslladarà la qüestió al 

Departament de Salut. 

 

Pel que fa al local del C/ Mineria, és privat: el 

gestionava la Fundació Pere Claver. Afirma 

que l'Ajuntament no té locals buits, exceptuant 

alguns que es troben en mal estat i que 

necessiten una rehabilitació costosa. 

Veí: Pregunta si els carrers que s'obriran nous 

a la Fira seran de vianants o hi podran circular 

també vehicles. 

Marc Serra respon que el C/ Guàrdia Urbana, 

C/ Lleida i C/ Mèxic seran de sentit únic. La 

part central està actualment en estudi per 

decidir si hi podran passar cotxes o no. 

Aclareix que aquestes modificacions seran 

una realitat a partir de 2025: hi haurà temps 

de parlar-ne i debatre. 
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Veí: Recorda que va demanar que els senyals 

lluminosos que hi ha al C/ Sant Jordi i que 

només indiquen “Taxi / Bus” puguin indicar 

també del límit de velocitat de 40. 

Marc Serra respon que la qüestió es va 

traslladar a Guàrdia Urbana i que s'està a 

l'espera d'una resposta. 

 

 

3. Pla Cuidem Barcelona.  

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, comparteix presentació en pantalla. Descriu que “Cuidem 

Barcelona” és un pla de xoc, anunciat el 2021 i amb durada fins a 2023, que comportarà una 

inversió de 335 € per ciutadà i un pressupost global és de 70 milions d'euros. Al barri, estarà en 

vigor fins a l'entrada del nou contracte de neteja el setembre del 2022.  

     

El pla desenvolupa el concepte que la percepció d'un espai públic net també té a veure amb el 

manteniment, no només amb la neteja. Per aquest motiu, s'ha dissenyat un pla de manteniment 

integral, que inclou la pavimentació de calçades, el manteniment del mobiliari urbà, del verd, de 

les fonts i clavegueram, de l'enllumenat i la gestió dels animals que hi conviuen a la ciutat (tant 

plagues com animals domèstics). Aquest pla de manteniment integral està en vigor des del mes 

d'octubre: enumera una vintena de petites intervencions localitzades que ja s'han dut a terme a 

carrers del barri.  

 

Anuncia que després de Setmana Santa es farà una trobada específica, per a compartir la 

diagnosi sobre on es considera necessari fer les intervencions de manteniment i  rebre 

aportacions al respecte. 15 dies després de la reunió, es farà una passejada territorialitzada, 

amb els operadors responsables, per a identificar tots els espais on s'ha de fer una actuació 

amb el pla.  El retorn es plantejarà al següent Consell de Barri, entre els mesos de juny i juliol.  

 

Conclou recordant els diferents canals de fer arribar incidències a l'Ajuntament:   

 Telèfon del Civisme (trucada gratuïta al 900 266 266) o 010  

 App “Barcelona a la Butxaca”: Descarregable a l'smartphone, cal donar-se d'alta amb 

nom i telèfon de contacte. Permet enviar foto i ubicació de cada incidència 

 directament a l'operador de manteniment.  

 

Marc Serra agraeix tota la participació veïnal que ajuda a millorar el manteniment i la neteja del 

barri i dóna pas al torn de preguntes.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí: 

· Pregunta quan se substituiran els 

contenidors. 

· Vol saber qui és l'operador. 

Marc Serra respon que al districte de Sants-

Montjuïc els contenidors es canviaran quan 

entri en vigor el nou contracte a la tardor amb 

Sorigué. 

Veïna: Pregunta si els contenidors funcionaran 

amb xip. 

Marc Serra respon que els nous models estan 

preparats per funcionar amb aquesta mena de 
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mesures, però, de moment, no s'aplicaran. 

Són contenidors intel·ligents que avisen quan 

estan plens. 

  

 

5. Torn obert de paraules.  

 

Intervenció Resposta 

Veí: 

· Recorda que el Regidor Jordi Martí va 

prometre una solució a l'espai de La Pèrgola i 

han hagut de passar molts anys fins a arribar 

a la renovació que s'ha presentat avui. 

· Demana que s'arregli la pintada que hi ha a 

la façana de l'Escola La Muntanyeta, ni que 

sigui, de cara al curs vinent. Proposa una 

col·laboració amb algun artista. 

Marc Serra respon que La Pèrgola ara serà 

una realitat i dóna la seva paraula que estarà 

renovada a finals d'any. 

 

Pel que fa a la pintada a l'escola, s'ha 

traslladat al Consorci d'Educació, que és la 

institució responsable (formada per un 60% 

Generalitat, 40% Ajuntament). 

Veí del C/ Guatlla: Denuncia que la situació 

del Turó és insostenible. És un carrer que no 

té vorera i hi circulen cotxes: demana una 

solució urgent, ni que sigui temporal. 

Marc Serra dóna la raó al veí: toca que 

l'Ajuntament es faci càrrec de la reurbanització 

de la zona. Afegeix que això no es podrà fer 

amb el pressupost ordinari: cal que el següent 

Pla de Barris al Districte toqui a Font de la 

Guatlla i es compromet a treballar en aquest 

sentit. Tot el Turó necessita una inversió 

integral. 

Veí de la Comissió de Seguiment de Font de 

la Guatlla: 

· Explica que els veïns del C/ Dàlia denuncien 

que s'hi fa botellot davant de casa seva i, fins i 

tot, dins dels jardins privats. Demana alguna 

mena de seguretat addicional, recordant la 

figura del “sereno”. 

· Com a membre de la Plataforma d'Afectats 

per la Contaminació Acústica i Massificació 

d'Esdeveniments, agraeix la col·laboració del 

districte per haver restablert els horaris d'us 

del pati de l'Escola La Muntanyeta. 

· Pel que fa al Poble Espanyol, denuncia que 

dissabte passat cap a les 22.00 h hi va haver 

uns 15 minuts de soroll descontrolat. Va 

contactar el gerent i hi està en contacte, però 

demana suport de l'Ajuntament: calen 

normatives, no pot ser que hi hagi 53 dB en 

horari nocturn als habitatges de la zona. 

· Assenyala que les tanques d'obres i els 

Marc Serra respon que es fan reunions 

quinzenals amb Guàrdia Urbana i Mossos 

d'Esquadra, a més de rebre diàriament els 

informes de les intervencions fetes pels dos 

cossos policials. Font de la Guatlla sempre es 

troba entre els barris amb menys activitat 

delictiva, però admet que hi ha situacions 

concretes que preocupen i s'hi està 

intervenint. Durant aquest mandat es 

convoquen 1000 places noves de Guàrdia 

Urbana, que signifiquen un increment net de 

600 agents més. Al Districte de Sants-

Montjuïc, s'han incorporat 21 agents, 13 dels 

quals ho han fet al torn nocturn. 

 

Recorda que l'actual govern ha posat, per 

primer cop, límits al Poble Espanyol: s'ha 

posat un topall de grans esdeveniments i 

s'està treballant per reorientar l'oferta perquè 

sigui, sobretot, cultural i no només d'oci 



 
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. 21 de març de 2022 11 

Intervenció Resposta 

armaris metàl·lics del C/ Rabí Rubén, que ja 

s'havien denunciat, segueixen allà. 

· Indica que el semàfor de l'Av. Ferrer i 

Guàrdia amb gir cap al C/ Mèxic no està ben 

ajustat: demana que es restauri l'intermitent 

en vermell.   

nocturn. Anuncia que aviat s'hi inaugurarà un 

teatre i una galeria d'art i es compromet a 

demanar al gestor del Poble Espanyol que 

vingui a algun Consell de Barri a explicar la 

feina que s'hi està fent. 

 

Pren nota de la problemàtica de les tanques 

del C/ Rabí Rubén i es compromet a traslladar 

la qüestió del semàfor a Mobilitat i Guàrdia 

Urbana. 

Veí: 

· Assenyala que els veïns de Font de la 

Guatlla van al CAP de Manso, havent de 

travessar el Paral·lel i part del Poble-sec. 

· Pregunta quina connexió es pot fer entre els 

ferrocarrils de la Generalitat, si les vies són 

d'amplades diferents. 

· Demana que els responsables de 

l'Ajuntament es passegin i revisin les 

actuacions dels treballadors de la neteja. 

· Indica que al C/ Morabos amb Ferrer i 

Guàrdia hi ha 2 semàfors: un d'ells està tapat 

per un senyal de trànsit. 

Vicepresident del Consell respon que la 

connexió no es farà entre les vies: s'allargarà 

de Pl. Espanya a Gràcia, però s'haurà de 

canviar de tren. 

 

Pel que fa a la neteja, reivindica que hi ha 

molt bons professionals al servei i que, 

efectivament, s'està netejant més amb aigua 

amb baldeig, a través del Pla Cuidem 

Barcelona. 

 

Pren nota sobre la qüestió del semàfor, que 

traslladarà a Mobilitat i Guàrdia Urbana. 

Veí: 

· Critica que, al nou projecte de la Fira, el C/ 

Mèxic tingui un únic sentit de pujada, fet que 

dificulta la sortida del barri. 

· Assenyala que hi ha hagut 2 construccions 

recents al C/ Sant Germà que han significat el 

tall de la via en horari laboral durant moltes 

hores. Això ha generat problemes de mobilitat 

al barri.  

· Demana que ja és hora de tenir un Pla de 

Mobilitat que solucioni les especificitats del 

barri: sovint hi ha problemes d'entrada o de 

sortida del barri, a causa de circumstàncies 

com esdeveniments a Maria Cristina.  

· Proposa que al C/ Guatlla, si es pacifica, 

s'instal·li una pilona que obri accés als veïns. 

· Proposa que el C/ Trajà s'obri a Gran Via per 

sortir del barri. 

· Agraeix la voluntat d'escoltar els veïns i el 

retorn que s'ha fet amb la qüestió de la Fira. 

Recorda que es va demanar també el trasllat 

de les escales mecàniques i passarel·les que 

actualment s'ubiquen al final de Maria Cristina 

Marc Serra respon que el dibuix que s'ha 

presentat avui sobre la mobilitat de la Fira és 

provisional: no es plantejarà fins que no 

estiguin els edificis acabats, cap al 2025. Hi 

haurà de temps d'analitzar-ho i debatre. 

Pel que fa a les incidències de mobilitat que 

han generat les obres, el Districte n'ha estat 

fent seguiment. 

 

Sobre el Pla de Mobilitat, afirma que 

desconeix que van prometre altres regidors: 

actualment el Pla està contractat i s'hi està 

treballant. Es compromet a explicar-lo amb 

mesures concretes al pròxim Consell de Barri. 

 

Respecte del C/ Trajà, afirma que sap que es 

tracta d'una reivindicació històrica. Per alguna 

raó tècnica, la Guàrdia Urbana no ho veu 

viable. 

 

Aida Guillén afegeix que els girs a l'esquerra 

són especialment perillosos i els que tenen 

accidentalitat més elevada: tots els canvis de 
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amb Ferrer i Guàrdia, ja que deixaran de tenir 

sentit. 

direccions es fan, justament, amb l'objectiu 

d'eliminar-los. Per tant, la Guàrdia Urbana no 

ho autoritzarà. 

 

Marc Serra demana treballar aquesta mena 

de qüestions al grup de treball del Pla de 

Mobilitat.  

 

Es mostra d'acord a repensar l'Av. Maria 

Cristina i que el canvi d'ubicació de les 

escales mecàniques és una opció costosa, 

però que està sobre la taula perquè és molt 

interessant. Es debatrà quan arribi el moment. 

Veí: Explica que al pàrquing de l'Escola Pau 

Vila hi ha una plaça reservada per a persones 

amb mobilitat reduïda que ningú respecta. El 

senyal mesura 40x20 cm. Demana una 

solució. 

Marc Serra respon que es parlarà amb el 

centre escolar i es mirarà si es pot fer algun 

tipus d'actuació.  

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

El Vicepresident del Consell de Barri agraeix la participació i dóna per acabada la sessió. 


