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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

 
 
Data: 13 de novembre de 2018, 18,30h 
Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla, c/ Rabí Rubèn 22-26 
 
 
Assistència registrada: 56 persones 
 
 
Presideixen el Consell: 
Laura Pérez  Regidora del Districte de Sants-Montjuïc 
Lluis Maté  Vicepresident del Consell de barri 
Xavier Farré  Conseller tècnic 
Xavier Martin  Gerent del Parc de Montjuïc 
 
Conselleres/es: 
Georgina Lázaro GMD Demòcrata 
Jordi Fexas  GMD ERC 
Albert Deusedes GMD PSC 
David Labrador  GMD Cs  
José Antonio Calleja GMD PP 
 
Districte 
Ariadna Ros               Tècnica del Districte                                    
Gerard Lillo,            Democràcia Activa 
Gemma Bassolas       GUB Comunitària          
Àngel García              GUB Comunitària     
 
Representants d’entitats 
AAVV Font de la Guatlla 
Marea Pensionista de la Font de la Guatlla 
Salvem el Turó 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació acta anterior 
2. Situació actual del barri Font de la Guatlla 
3. Presentació procés participatiu del Pla Actuació Parc Montjuïc 
4. Modificació del Pla General Metropolità (PGM) a l’entorn del Turó de Font de la Guatlla 
5. Novetats de les normes de participació dels Consells de Barri i resultats de l’enquesta 

d’avaluació dels Consells de Barri. 
6. Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
El Sr. Lluís Maté, vicepresident del Consell de barri, dóna la benvinguda i repassa els punts de 
l’ordre del dia. 
 
La Sra. Balduque manifesta que no aprova la seva intervenció que apareix a l’acta del mes de 
juliol, donat que l’acta  no li ha estat lliurada amb suficient antelació com per poder llegir-la. 
 
El Sr. Belinchón indica que al pàgina 7 apareix de manera incorrecta el seu cognom i demana 
que es rectifiqui l’acta en aquest punt. 
 
El Sr. Ignacio Irazoqui apunta que de la presentació realitzada del manifest respecte el Pla 
d’Equipaments de diferents entitats no s’indica res del contingut del mateix. L’escrit era molt 
fonamentat i tenia diferents punts, el principal dels quals era que no s’havia incorporat cap 
equipament del barri de la Font de la Guatlla, i això no apareix a l’acta. 
 
Apart d’aquests punts que seran modificats, es dóna per aprovada la resta de l’acta. 
 
El Sr. Lluís Maté indica que per ser operatius es modifica l’ordre de presentació dels diferents 
punts previstos i es passa a tractar el procés participatiu del Pla d’actuació del Parc Montjuïc. 

 
 

2. Presentació procés participatiu del Pla Actuació Parc Montjuïc 
 
En Xavier Martín, responsable del Parc Montjuïc presenta aquest punt de l’ordre del dia. Fa un 
recordatori dels diferents intents de repensar la muntanya de Montjuïc, el més reeixit dels quals 
va ser la MPGM de la muntanya del Parc de Montjuic, l’any 2014. Aquest pla tenia quatre eixos 
principals:  
 

 Blindar la muntanya des del punt de vista urbanístic, de manera que des d’ençà no s’ha 
construït res nou a la muntanya, llevat de rehabilitacions. 

 Desafectació del barri de la Satalia, aspecte molt important per al veïnat. 

 Recuperar la muntanya de Montjuïc com a pulmó verd de la ciutat i fer diferents actuacions 
per re naturalitzar-la 

 Apostar per la reducció en vehicle privat per la muntanya de Montjuïc, impulsant-ne el 
transport públic. 

 
No totes les actuacions previstes s’han dut a terme. Entre les que sí, està la constitució del 
Consell del Parc de Montjuïc, semblant al Consell de Barri, amb la participació d'entitats i veïnat 
del parc. L’aplicació del pla es va veure es truncat l’any 2014, i l’equip de govern va decidir 
reactivar-lo a finals de l’any 2017. No es parteix de zero, sinó que es segueix el fil del procés 
realitzat l’any 2014, incorporant aspectes que no estaven recollit en el MPGM del 2014, com 
per exemple l’impacte de turisme. S'ha reactivat el Consell del Parc, en el qual s’ha incorporat 
nous agents: les escoles, museus i instal·lacions esportives properes que no en formaven part. 
Finalment, s'ha dissenyat un full de ruta per actualitzar el pla del Parc de Montjuïc. 
 
En el gener del 2018 es va marcar el full de ruta del pla d’actuació en tres fases: 

- Primera fase de treball de debat intern amb personal tècnic de diferents àrees 
municipals: Districte de Sants-Montjuïc, Parcs i Jardins, Ecologia Urbana, Mobilitat, 
Esports, Turisme,... 

- En una segona fase el debat s’ha obert a les entitats membres del Consell del Parc 
perquè fessin aportacions en les diverses temàtiques: Cultura, Esport i Turisme; 
Convivència; Ecologia Urbana i Mobilitat. 

- En darrer terme s’obre el debat a tota la ciutat. 
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Per obrir el procés participatiu s’ha articulat la pàgina web de Barcelona Decidim 
www.decidim.barcelona on es troba l'apartat del procés participatiu “Montjuïc, un parc per 
Barcelona” 
 

Dins de la pàgina, s'hi explica el procés viscut fins ara, així com tots els documents que recullen 
tot el que s'ha treballat. Recomana la lectura de la diagnosi del 2018 i les actes de les sessions 
participatives amb membres del Consell del Parc, especialment les segones actes dels grups 
de treball on apareixen les conclusions i possibles propostes municipals que van començar a 
dibuixar-se en aquests grups de treball. 
 
Respecte el Pla d’actuació apareixen 6 idees força que defineixen les línies d'actuació que 
s'han marcat de cara la redacció del pla de Montjuïc. D’aquí penjaran les propostes municipals 
que es deriven de la feina realitzada amb els grups de treball. Les propostes municipals encara 
no estan presentades a l’espera de que políticament siguin aprovades. 
 
Indica que la participació de la ciutadania es pot realitzar tant de manera presencial com a 
través de la pàgina web Decidim. A la pestanya de Trobades, es poden consultar totes les 
reunions i sessions monogràfiques previstes. Recalca que, més enllà de la participació virtual, 
també es vol potenciar la participació presencial per totes aquelles persones que ho prefereixin. 
A cada barri limítrof amb la muntanya es farà una sessió monogràfica, així com sessions 
monogràfiques per a col·lectius concrets, com famílies i escoles de la muntanya, col·lectius de 
discapacitats, i entitats vinculades a temes de mobilitat i ecologia urbana. 
 
Manifesta que dilluns dia 19 es farà el debat presencial amb el veïnat de La Font de la Guatlla i 
convida les persones presents a assistir-hi. 
 
També indica que és possible fer propostes a través de la pàgina web, o donar suport a 
aquelles que s’hagin presentat. 
 
Amb tot plegat, el mes de gener del 2019 es preveu disposar del llistat prioritzat de propostes. 
Es farà una sessió de cloenda al Caixa Fòrum i també es presentaran els resultats als Consells 
de Barri. 
 
Les propostes s'aplicaran a partir del proper mandat, havent-ne fet la previsió econòmica i 
priorització de propostes. Es destaca que algunes propostes, donada la seva complexitat, no 
podran ser aplicades fins a futurs mandats. 
 
 
Preguntes: 
 

- La Sra. Balduque pregunta si el que es tractarà a la sessió de dilluns 19 és el Pla 
d’equipaments. Se li respon que no, que es tracta d’un altre tema. 

- Jordi Falguera President del Club Arc Montjuïc. Vols saber fins a quin punt el Decidim 
tindrà rellevància en la presa de decisions. Se li respon que totes les propostes 
recollides tindran la seva translació en el document final. Una altra cosa serà quines 
seran incorporades finalment al Pla d’actuació. De tota manera es recorda que 
l’aplicació serà amb el nou equip de govern que serà qui acabarà decidint el contingut 

- Ignacio demana que, en cas que les propostes polítiques no estiguin encara penjades 
abans del dia 19, les puguin aportar i presentar a la mateixa sessió. 
Es comenta que tot i que no estan penjades, les propostes polítiques emanaran en un 
90% de les propostes de les conclusions que apareixen en les actes dels diferents 
grups de treball. En el monogràfic de dilluns 19 s’avançaran algunes de les propostes. 
En les sessions monogràfiques es preveu tractar aquells temes que més preocupen en 
cada àmbit. 

 

http://www.decidim.barcelona/


 
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, 13 de novembre de 2018 4 

 

La regidora Laura Pérez indica que la importància del Decidim es la traçabilitat, i mirar 
quines propostes creen un consens, quines són contraposades, ... Agraeix la feina feta 
i la presentació.  

 
 

3. Novetats de les normes de participació dels Consells de Barri i resultats de 
l’enquesta d’avaluació dels Consells de Barri. 

 
En Gerard Lillo tècnic de participació del Districte realitza un retorn de les enquestes 
d'Avaluació dels Consells de Barri, del 2018 i un recordatori de les noves normes del Consell 
de Barri a petició de la Comissió de Seguiment. 
 
Les enquestes van ser passades al juliol de 2018 durant el Consell de Barri. De 42 persones 
assistents van contestar l'enquesta 18 persones (42%), de les quals el 66,7% han estat dones i 
la resta homes, amb una mitjana d'edat de 52,9 anys.  
 
Pel que fa al tipus de participació que es dóna al Consell de Barri, s'ha contestat que els 
Consells de Barri són espais consultius (60%) i de presa de decisions (35%). Només un 5% de 
les persones enquestades valoren que són espais informatius. 
 
Sobre la distribució del temps, el 65% de les persones enquestades, valora que el temps dels 
Consells de Barri està bastant ben distribuït i és suficient per tractar tots els temes de l’ordre del 
dia, tot i que el 28,6% considerava que està poc ben distribuït. 
 
Quant a la qualitat d'informació, si és comprensible, un 18,8% considera que és Molt 
comprensible, un 62,5% considerava que la informació és Bastant Comprensible i un 18,8% 
manifesta que és Poc comprensible. 
 
El Consell de Barri de la Font de la Guatlla, un 64,3% de les persones enquestades 
consideraven que el Consell de Barri com a espai de participació assoleix bastant el seu 
objectiu, mentre que un 35,7% considera que s’assoleixen poc els seus objectius. 
 
La valoració global que es va donar al Consell de Barri és un 3,57 sobre 5 (7,14 sobre 10). 
 
Indica que es preveu disposar de dades per a tos els CB per tal de corregir i canviar 
dinàmiques i aplicar millores. Una d’elles ja s’està aplicant avui amb la demanda que les 
intervencions es pugui lliurar per escrit per tal d’ordenar el torn de paraules i assegurar que en 
un màxim de 30 dies es pugui rebre resposta per escrit en cas que no s’hagi pogut donar 
resposta des de la taula. 
 
Una altre canvi es l’horari que es preveu avançar en mitja hora per tal de millorar la conciliació 
amb la vida familiar. 
 
Gerard Lillo també explica les novetats del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any 
2017 i en què afecten als Consells de Barri, així com quina és la seva capacitat d’influir en els 
òrgans polítics. 
 
El Consell de Barri és l'òrgan d'enfortiment comunitari i de participació política de la ciutadania 
en totes les qüestions que afecten el territori. Es composa per la Presidenta, en aquest cas la 
Regidora o conseller/a en qui es delegui en el seu defecte la Presidenta del Districte, la 
Viceprèsidència, Consellers/es de cada grup municipal, entitats del barri i veïnat,  més del 
personal tècnic del barri. 
 
La convocatòria és d'iniciativa municipal, convocada per la presidència, algun dels 
vicepresidents, 1/3 dels consellers o bé per iniciativa ciutadana, a través de la recollida de 
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signatures. La convocatòria s'ha de fer mínim dues vegades l'any i com a màxim 4 vegades a 
l’any. 
 
Qualsevol punt de l’ordre del dia port ser incorporat al Plenari del Districte en cas que ho aprovi 
2/3 de les persones assistents. 
 
Com a novetat, existirà un formulari per les intervencions, que estarà a disposició a la pàgina 
web i presencialment a les sessions del Consell de Barri, per tal d'assegurar que totes les 
demandes han rebut resposta en un màxim de 30 dies, per escrit. 
 
A nivell de terminis, la Comissió de seguiment s'ha de reunir com a mínim 15 dies abans del 
Consell de Barri per acordar-ne l'ordre del dia. L’acta del Consell ha d’estar finalitzada en 15 
dies. Les peticions del Consell de Barri s’han de respondre en un termini de 30 dies. 
 
També presenta la iniciativa ciutadana que és un mitjà d'incidència en l'agenda política. 
S'acredita l'interès general recollint les signatures suficients. Es poden proposar Punts de 
l'Ordre del Dia, posada en marxa d'un procés participatiu, creació d'un òrgan de participació, 
l’aprovació o modificació d'una normativa municipal, sol·licitud de realitzar una consulta o la 
convocatòria d'un Consell de Barri. Cal que les propostes siguin de competència municipal i no 
vulnerin els drets fonamentals. La despesa de la proposta no pot superar el 3% del pressupost 
municipal. 
 
Es presenten els nombres mínims que es demanen per tal de fer una Iniciativa Ciutadana. A la 
Font de la Guatlla, si es vol convocar un Consell de Barri, caldria 1% de firmes avalant la 
proposta, que són en total 104 signatures. Per a convocar una Consulta, caldrien 1.042 
signatures, a més d’haver-se realitzat un procés participatiu i que doni suport el Plenari del 
Districte i de l’Ajuntament. Per desenvolupar un procés participatiu o reunió d’un òrgan de barri 
208 signatures. 
 
Si es vol fer una recollida de signatures, s'ha de fer una instància a l'Ajuntament, que validarà 
que els condicionants es compleixen, i facilitarà els fulls oficials perquè es pugui fer la recollida 
de signatures. L'Ajuntament també facilita econòmicament la tasca de recollida de signatures, 
sempre i quan es justifiqui, amb 1 euro per cada signatura. Cal que els signants siguin 
empadronats a Barcelona i majors d'edat. 
 
 

4. Modificació del Pla General Metropolità (PGM) a l’entorn del Turó de Font de la 
Guatlla 

 
Xavier Farré, Conseller Tècnic explica que dijous passat es va celebrar una sessió de 
tancament del procés de la MPGM del Turó de la Font de La Guatlla. Quan van arribar a govern 
a principis del període de govern es van trobar amb la demanda veïnal de no tirar endavant 
amb l’afectació programada. Es va constituir l’Associació Salvem El Turó i amb el treball conjunt 
de l’equip de govern, l’entitat i el veïnat es va aconseguir desafectar l’àmbit amb unes 
condicions que preveuen el manteniment del veïnat actual i no entrar en situacions 
d’especulació que pogués fer-los fora. 
 
S’ha assolit desafectar amb condicions vinculades al HPO. El veïnat pot continuar vivint-hi, i si 
en algun moment algú vol vendre la seva propietat o fer una reforma que signifiqui una 
transformació l’habitatge, la transacció estarà subjecta a preus d’HPO, amb el que s’evita 
moviments especulatius i es permet als propietaris poder fer reformes als seus habitatges. 
 
Dijous es preveu l’aprovació a Comissió d’Urbanisme i es preveu una negociació per aprovar 
de manera definitiva la desafectació. 
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Cedeix la paraula a l’Àlex Casero de l’Associació Salvem El Turó agraint la valentia, insistència 
i empenta de l’entitat. 
 
L’Àlex pren la paraula celebrant que es pot dir que després de 42 anys estan desafectats. 
Indica que pot ser molt bo per a tothom: per la ciutat, pel barri, perquè significarà inversió 
pública, nous equipaments per al barri (desafectació de la Casa Cervera, que es dedicarà a 
equipaments culturals i socials; també apareix una nova peça dedicada a equipaments). També 
es bona notícia per al veïnat que hi viu perquè suposa la fi d’una situació que no permetia 
realitzar reformes i millores per por a l’enderrocament en qualsevol moment. I tot això 
s’aconsegueix posant mesures que evitin l’especulació en un lloc privilegiat. Sabien que una 
desafectació lliure faria que la pressió dels lobbies immobiliaris trauria el Turó al veïnat.  
També celebra que dins de la renovació del turó hi ha dos espais abandonats que passaran a 
ser habitatge públic de nova construcció (solar al costat de la cas del Sr. Duc i l’antiga casa 
ocupada del carrer Dalia 14).  Es calcula que seran 15 habitatges nous. 
 
Queda onejada una reivindicació per veure que passa als baixos dels nous edificis, per tal que 
aquests baixos es destinin a equipaments per al barri i puguin ser aprofitats per les entitats del 
barri, enlloc de ser habitatge. 
 
Explica l’àmbit del turó sobre un plànol que es projecta.  
 
Agraeix per tot el procés a l’ajuntament (Xavi, Laura, Janet) i també a l’equip tècnic municipal, a 
la FAVB pel recolzament i assessorament que ha aportat, a l’AAVV Font de la Guatlla i a tots els 
veïns i veïnes que han donat el seu suport. També fa un recordatori a la resta de grups 
municipals per tal que en el moment de votar a nivell de ciutat tinguin en compte la feina 
realitzada i els demana que es pugui aprovar sense més problemes i per unanimitat. 
 
Preguntes: 

- Els edificis estan limitats en alçada? 
Si estan establertes unes limitacions en alçada. De fet hi ha edificis que actualment 
estan en alineació disconforme, el que suposa que si en algun moment futur l’edifici 
s’hagués d’enderrocar per reformes, el nou edifici no podria superar l’alçada establerta. 
Els nous edificis que es preveu construir son més baixos que els actualment existents. 

 
Laura agraeix les paraules de l’Àlex. Agraeix la implicació i interès de tothom en quelcom que 
va començar a les xarxes socials i que ha acabat sent una primera experiència a la ciutat de 
processos urbanístics que permeten protegir l’habitatge com un dret. 
 
 

5. Situació actual del barri Font de la Guatlla i torn obert de paraules 
 
Lluís Maté indica que la tècnica de barri ha tingut un accident i avui no pot estar a la sessió. 
Desitja per part de l’AAVV que es millor i que es pugui reincorporar aviat. 
 
Laura apunta diferents temes relatius a la situació actual del barri, també repassant les paraules 
demanades: 
 

- Comenta que hi ha prevista una activitat d’educació a Font Florida dimecres 14. 
- Recorda que s’ha començat a l’octubre amb la feina de poda d’arbrat que durarà fins el 

març. 
- Apertura del punt de defensa dels drets laborals, que permet resoldre dubtes en relació 

a contractacions. Ubicat a Creu Coberta 104, segona planta, ofereix assessorament 
presencial i per telèfon de manera individualitzada. 

- En relació al semàfor d’Indíbil, han traslladat la qüestió a l’Àrea de Mobilitat, i els han 
indicat que estan estudiant una solució.  

- Millorar el seguiment de les queixes que es reben del Parc de Can Florida. 
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Obre el torn de paraules repassant les intervencions que s’han omplert prèviament mitjançant el 
full d’intervenció: 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Rafael Ginés de la Cruz, fa una reflexió 
respecte a que en el tram entre Pl. Cerdà i Pl. 
Espanya, només hi ha tres carrers que donen 
a Gran Via. Això provoca que el trànsit de 
sortida cap aquesta via sigui molt intens en 
tots ells. Especialment destaca que considera 
que el carrer Indíbil, en el tram entre carrer 
Sant Fructuós i Gran Via, està discriminat en 
relació als altres dos (carrers Sant German i 
Mineria) pel que fa als carrils disponibles de 
circulació -tant sols un carril- i al temps 
semafòric en verd per als cotxes que 
considera insuficient per a l’evacuació del 
trànsit -els períodes en verd són d’11 segons-. 
Això provoca que, en dies laborables 
especialment, hi hagi una elevada 
concentració de vehicles que triguen molt de 
temps en incorporar-se a Gran Via, donant lloc 
a diverses situacions de nervis i utilització del 
clàxon per part de les persones al volant, 
generant contaminació acústica i molèsties al 
veïnat. 

La regidora Laura Pérez indica que s’ha 
parlat amb Mobilitat per tal que estudiï la 
situació del carrer Indíbil i del temps 
semafòric per tal de cercar solucions. Estan 
a l’espera de resposta al respecte. 

 

Respecte la qüestió de les autoescoles, 
manifesta que l’Ajuntament no té capacitat 
per prohibir la circulació, però proposa que 
es pugui escriure una carta des del veïnat i 
l’Associació de veïns, de manera coordinada 
amb Districte, demanant a l’autoritat que 
regula, que creu que és l’autoritat 
metropolitana, que miri de rotar les zones de 
la ciutat on s’ubiquen les autoescoles, de 
manera que no afecti sempre el mateix 
veïnat. 

 

Xavier Farré indica que el projecte de 
transformació del carrer Indíbil i de Sant 
Fructuós ve de lluny i s’ha treballat en molts 
espais amb veïnat, a comissions de 
seguiment, als consells de barri. Indica que 
les obres porten desajustos i cal revisar-ho. 

Manifesta que els carrers Indíbil i Mineria 
tenen usos que no són exclusivament de 
barri pel que fa a la mobilitat, i són utilitzats 
com a drecera per automobilistes per 
accedir a Gran Via. A més Indíbil atrau molt 
de trànsit perquè permet incorporar-se a 
Gran Via en tos dos sentits de la marxa. La 
vorera passant que millora els de vianants 
també influeix. 

La solució del canvi de semaforització afecta 
a la semaforització de Gran Via, amb el que 
suposa traslladar la problemàtica. Tot i així 
s’està treballant per modificar el temps 
semafòric al carrer Indíbil. 

Quan acabin les obres, la situació serà 
diferent, tot i que cal entendre que hi 
accedeixen vehicles que no són del barri.  

La mobilitat que passa no és només 
intrabarrial. Incorpora vehicles d’altres barris  

 

Indica que es preveu treballar aquestes 

En relació al mateix tema Jaume Moreno 
Morla reitera que existeix un problema de 
contaminació acústica al carrer Indíbil però 
també de perillositat. Comenta que ha contat 
les incidències que es produeixen en una hora 
punta: 10 serenates de clàxons; 13 cotxes 
passant el semàfor en vermell; 24 cotxes que 
passen en àmbar, 16 motos circulant sobre la 
vorera, 5 situacions perilloses entre cotxes per 
passar en vermell i 3 situacions de perill per a 
vianants. Un dia una ambulància va trigar 3 
minuts en sortir del carrer. També comenta 
que un persona cega en el semàfor que no 
sabia cap a on anar. Pregunta si aquesta és la 
classe de mobilitat que es vol per al barri. 
Proposa que s’allargui el temps de verd del 
semàfor per als vehicles. 

 

Maxi, veïna del carrer Indíbil. Vol manifestar la 
seva disconformitat amb les obres que s’estan 
realitzant i que provoquen problemes de 
trànsit, arrel dels quals es genera una elevada 
contaminació acústica per culpa dels clàxons. 
Es produeixen soroll de clàxon des de les 
7.30h del matí fins a les 20.30h de la nit, de 
manera ininterrompuda, i tots els dies de la 
setmana. Aquesta situació és insofrible per al 
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veïnat. Considera que aquesta situació es 
podria suportar si estigués limitada a la 
finalització de les obres, però la transformació 
del carrer i de la vialitat li fa pensar que 
aquesta situació serà crònica, el que farà 
impossible viure-hi. Demana que almenys es 
deixi tal i com estava abans de les obres. 

 

qüestions conjuntament amb veïnat i 
personal tècnic. 

 

 

Juan de Dios Rodríguez reitera allò expressat 
anteriorment en relació al carrer Indíbil i fa 
algunes propostes: 

- Considera que s’ha d’incrementar el temps 
semafòric en verd per als vehicles. 

- Indica que el barri en el seu conjunt té un 
problema per la presència de vehicles 
d’autoescoles d’arreu que venen a circular pel 
barri. Proposa que s’enviï una carta a les 
autoescoles per demanar que evitin el pas per 
aquest carrer.  

- Indica que hi ha dos residències de gent gran 
que reben molèsties pel clàxons. Demana que 
s’apliquin multes per tocar el clàxon. 

 

Lourdes Hidalgo s’interessa per conèixer si hi 
ha hagut denúncies a un parell de locals 
xinesos i si compleixen amb la legalitat vigent. 

 

Laura Pérez comenta que es va respondre 
al darrer Consell de barri. Es respondrà per 
escrit. 

Raphael Chambat: 

- Qui controlarà les obres realitzades al carrer 
Sant Fructuós? El carrer Indíbil està saturat i 
l’obra a Sant Fructuós està mal realitzada 

- Demana resoldre el problema de la brutícia 
al carrer Mandoni 

Es respondrà per escrit 

Lluís Florez del Carrer Mineria, zona entre 
carrer Matemàtiques i Gran Via. Estan recollint 
signatures entre el veïnat per denunciar una 
situació problemàtica. Llegeix una declaració 
en la que denuncia la degradació del barri i les 
molèsties que s’han generat per les 
modificacions a la mobilitat del trànsit rodat i 
que afecten a la qualitat de vida del veïnat. 
Denuncien que el veïnat no ha estat consultat 
per definir i implementar aquestes 
modificacions:  

- La posada en funcionament de la línia del 
bus V5 ha provocat la supressió de les 
places d’aparcament que existien al carrer 
Mineria entre els núms. 50 i 62, sense oferir 

Laura Pérez indica que es pren nota de les 
demandes i que es demanarà explicacions 
al personal tècnic corresponent.  

Indica que en ocasions les soluciones sobre 
el plànol es veuen d’una determinada 
manera i que és interessant escoltar la visió 
del veïnat per cercar solucions que no són 
sempre senzilles. Per exemple, el canvi de 
la semaforització és una qüestió complexa. 
Prenen nota de totes les qüestions 
plantejades i miraran de cercar solució el 
més aviat possible. 
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alternatives. 

- El carrer Mineria ha passat de disposar de 
tres carrils, un d’ells dedicat a aparcament i 
de serveis, que ha estat eliminat. Això ha 
donat com a resultat que els contenidors 
s’han situat a sobre de la vorera sense cap 
mirament respecte la seva ubicació ni 
adequació. 

- La incorporació del carril bici ha suposat 
l’eliminació d’un segon carril de circulació, de 
manera que només en queda un, acabant 
per eliminar les places d’aparcament, amb 
excepció de les zones de càrrega i 
descàrrega i places dedicades a persones 
amb mobilitat reduïda. Això genera un 
problema de circulació cap i des de la Gran 
Via, en disposar d’un sòl carril d’accés rodat. 
També genera problemes d’accés a les 
persones usuàries dels aparcaments ubicats 
en aquest tram de carrer, degut a 
l’acumulació de cotxes. 

-  S’ha carregat amb excés de trànsit la zona 
dels habitatges.  

No estan en contra de les millores de la ciutat 
però si en contra d’aquelles solucions que 
perjudiquen i afecten a la qualitat de vida del 
veïnat sense tenir en compte. 

Consideren que els espais destinats a les 
autoescoles haurien de ser reconvertits en 
zones verdes d’aparcament per al veïnat. 

Proposen que el carril bici sigui traslladat a la 
zona on originàriament estava pensat ubicar-
se, darrera de la Campana, on hi ha menys 
trànsit.  

Indica que el veïnat està obert al diàleg i 
cercar solucions de manera conjunta, però 
que si no es donen solucions hauran de 
desenvolupar altre tipus d’accions. 

Xavier Farré manifesta que al carrer Mineria 
s’està treballant perquè el darrer tram tingui 
dos carrils de circulació per donar més 
sortida a la Gran Via. 

 
Indica que es preveu treballar aquestes 
qüestions conjuntament amb veïnat i 
personal tècnic sobre el terreny, i veure 
quines opcions hi ha. 

 

Manifesta que cal corregir les molèsties però 
que cal veure tot plegat de manera global, 
també incorporant en l’anàlisi les millores 
com per exemple disposar d’una nova línia 
de bus que millora la connectivitat amb tota 
la ciutat, o el fet de poder disposar de carril 
bici i millorar la mobilitat en aquest mode. 

 

La regidora comenta que totes les 
problemàtiques és millor parlar-ho 
directament amb les persones que tenen el 
coneixement tècnic per poder implementar 
solucions alternatives i emplaça el veïnat a 
treballar-ho en un altre moment amb el 
personal tècnic municipal corresponent. 

 

 

 

Jesús reitera allò explicat del carrer Mineria. 
Disposa de diferents signatures recollides 
entre el veïnat en contra de les modificacions 
realitzades. Considera que les solucions 
adoptades no són les adequades: 

- Indica que el carril bici hauria d’estar 
disposat a un altre lloc. 

- La ubicació dels contenidors no és 
l’adequada 

- S’ha talat un arbre sense cap sentit 

Demana poder tractar la qüestió amb els 
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tècnics i especialistes in situ a peu de carrer, 
per tal de cercar solucions a la problemàtica. 

Ignacio Irazoqui parla com a representant de 
la Marea pensionista de la Font de la Guatlla. 

Manifesta que des de l’inici del període de 
govern van fer una sol·licitud dels pensionistes 
del barri per tal de millorar la mobilitat de 
transport públic dins del barri. Aquesta 
demanda s’ha reiterat a les comissions de 
seguiment i es va constituir una taula de 
mobilitat amb personal tècnic municipal per tal 
d’ampliar el servei de la línia 115, sobretot per 
oferir solucions a les persones que resideixen 
a la part alta del barri, on les característiques 
topogràfiques dificulten l’accés. Indica que 
aquestes converses amb el personal tècnic 
van quedar interrompudes des que en un 
Consell de barri es va anunciar que no hi 
hauria bus de barri per a la Font de la Guatlla. 

Demana reprendre les converses per 
implantar mitjançant modificació de la línia 115 
de manera que s’ampliï el recorregut. 

Xavier Farré respon que cal estudiar com 
millorar la mobilitat en un barri amb un elevat 
rati de persones grans. S’han fet moltes 
millores amb la implantació de la xarxa 
ortogonal, però cal treballar per millorar 
l’oferta interna de bus. 

 

Cristina veïna carrer Trajà. Porta fotos del 
terrat de la residència de Font Florida que 
mostren que està en estat deplorable: forats, 
invasió de coloms, la  terrassa es converteix 
en una piscina el dia de pluja. Demana 
intervenir a l’Ajuntament  

Xavier Farré indica que es demanarà que es 
faci manteniment. 

Neus, carrer Amposta. No disposen de 
contenidors, els quals es van treure perquè no 
passaven els cotxes. 

També indica que a la parada del 13 davant 
del Caixa Fòrum no hi ha marquesina. 
Demana almenys un banc per poder seure-hi 
quan s’espera el bus. 

Des de la taula es pren nota de les 
demandes. 

Laura Pérez manifesta que el tema de 
contenidors es complicat perquè hi ha 
persones que no els volen davant de casa, 
però tampoc el volen lluny. 

La regidora indica que es demanarà que hi 
hagi una marquesina. El canvi de freqüència 
del 13 ha augmentat el nombre d’usuaris/es 

Carme demana bancs per la gent gran a la 
confluència del carrer Sant fructuós amb 
Mèxic 

Laura Pérez pren nota de les demandes. 

Pere Ramón sobre la seva intervenció en el 
Consell de barri, respecte la neteja al carrer 
Amposta. Indica que potser llavors es va 
explicar malament. El que fa el servei de 
neteja és desescombrar. La mànega no neteja 
bé el carrer, de la manera que la passen. Les 
màquines van amb tanta rapidesa que no 
treuen el pixum dels gossos 

Tornant al tema carrer Indíbil indica que un 
diumenge al migdia estava col·lapsat. Hi ha 

Xavier Farré manifesta que la discussió 
sobre com es fa el baldeig és una discussió 
important. 

Considera que els programes de reeducació 
de les persones propietàries de gossos ha 
suposat una millora de la gestió dels 
excrements i orins de gossos. Tot i així cal 
reiterar-se i treballar sobretot en el tema del 
orins amb propostes com tirar aigua allà on 
els gossos pixen. Hi ha poca gent que faci 
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molts cotxes que volen girar a la dreta (lateral 
Gran Via) Abans el gir era més còmode i ara 
és en un angle molt tancat i es triga molt més 
en girar.  

algun sistema que redueixi l’impacte dels 
orins. 

Rafael es pregunta en que estava pensant qui 
va dissenyar l’actuació al carrer Indíbil. 

Des de la taula s’agraeixen les 
consideracions 

Jordi Falgueres president Club de Montjuïc 
manifesta que dilluns 19 hi haurà una reunió 
important sobre el futur del Parc. Ha estat a 
altres reunions prèvies del projecte de Pla 
d’actuació del Parc de Montjuïc . En aquestes 
sessions s’han generat propostes com per 
exemple generar línies de bus que connectin 
els barris de la muntanya 

Indica que una part del barri vol que 
desaparegui el Brunch electrònic, i que en 
canvi al Decidim hi ha una votació de les 
propostes que està recollint molts suports per 
mantenir-lo. De fet la proposta de mantenir-lo 
és la més votada.  Per aquesta raó demanava 
anteriorment fins a quin punt aquests suports 
seran determinants en la presa de decisió de 
les propostes que s’inclouran al pla d’actuació. 

Agraeix a en Xavier martí la tasca que ha fet. 

 

Es important que el veïnat participi en els 
espais oberts per tal de decidir que es farà al 
Parc.  

 
 
La regidora Laura Pérez agraeix a tothom la seva assistència i sense més comentaris, es dóna 
per finalitzada la sessió.  
 
 


