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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

 

Data: 18 de juliol de 2022 a les 18 hores 

 

Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla i virtual   

 

Presideixen el Consell: 

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

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

Sra. Albert Deusedes,  Conseller del Barri de la Font de la Guatlla   

 

Consellers/es: 

Sra. Esther Pérez  GMD BeC 

Sr. Antonio Lázaro Martínez GMD ERC 

Sr. Josep Pérez Calvo  GMD ERC 

Sr. David Labrador,  GMD C's  

 

 

Persones i entitats assistents:  

PACAME 

Salvem El Turó  

AV Font de la Guatlla-Magòria 

 

Tècnics/ques municipals:  

Ariadna Ros,   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Eva Hernando   Tècnica del barri 

Francesc Roma,  Departament de Participació d'Ecologia Urbana  

 

Guàrdia Urbana 

     

Total d’assistents: 45 persones  

 

Ordre del dia  

1. Informe del Regidor   

2. Pla Cuidem Barcelona  

3. Contaminació acústica i conductes incíviques, PACAME 

4. Torn obert de paraules 
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1. Informe del Regidor                                             

 

El Vicepresident del Consell de Barri, Lluís Maté, dona la benvinguda i comunica que s'ha 

canviat l'ordre del dia: l'informe del Regidor es farà com  a primer punt. Dona pas a Marc Serra, 

Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.  

 

· Festa Major de Font de la Guatlla: Marc Serra comença valorant l'èxit de l'organització de la 

Festa Major, felicita Lluís Maté i als coordinadors i voluntaris que hi han treballat.   

 

· Projecte Stolpersteine: Projecte de memòria d'àmbit europeu per recuperar el record dels 

veïns que van ser deportats als camps de concentració nazis a la Segona Guerra Mundial. 

S'han instal·lat unes llambordes als domicilis on vivien Francesc Boix Campo, al Poble-sec i  

Carme Boatell Teixidó i Jose Alcubierre Pérez, a Sants, en col·laboració amb l'Amical de 

Mauthausen, l'Institut XXV Olimpíada i familiars de deportats i deportades.  

 

· Pèrgola: Finalment s'ha pogut desencallar. Des que va tancar i va ser enderrocat el bar, havia 

quedat un racó lleig i brut. Es va parlar amb CaixaFòrum i s'instal·larà un jardí vertical: a l'últim 

Consell de Barri van venir a explicar-ho. S'està complint el calendari i les obres començaran 

aviat: comptarà amb 22.000 plantes, 15 arbres de grans dimensions i 532 m² de jardí en 

façana. També s'ha recollit la demanda veïnal que es faci un bon manteniment: CaixaFòrum 

se'n farà càrrec i inclourà un sistema de rec.  

 

· FC Barcelona a l'Estadi Olímpic de Montjuïc: Fa temps que s'estan projectant les obres del 

Camp Nou i el nou Espai Barça. S'ha treballat per traslladar l'activitat esportiva per facilitar les 

obres: serà entre agost de 2023 i maig de 2024, per una sola temporada. Es vol fer amb el 

mínim impacte i afectació al barri: quan l'Espanyol va estar jugant a l'Estadi Olímpic, sobretot a 

escala de mobilitat, no es van fer les coses bé del tot, però s'ha après dels errors. S'estan 

treballant els àmbits de la mobilitat, de la neteja i de la seguretat. S'ha tancat un acord que els 6 

o 8 milions d'euros d'inversió que caldran siguin assumits, en part, pel club. Aquesta qüestió es 

podrà discutir al pròxim Consell de Barri, ja que encara queden 8 o 9 mesos.  

 

· Escales mecàniques de Montjuïc: Vinculat amb el punt anterior, també s'ha tancat un acord 

per renovar totes les escales mecàniques de Montjuïc. Són escales molt velles, fetes pels Jocs 

Olímpics del 92 i presenten problemes greus de manteniment. Algunes es renovaran just abans 

que arribi el FC Barcelona i d'altres, un cop marxi.    

 

 

2. Pla Cuidem Barcelona 

 

Francesc Roma, tècnic del Departament de Participació d'Ecologia Urbana, explica el Pla 

Cuidem Barcelona, suposa un pressupost extraordinari de 70 milions d'euros per als pròxims 2 

anys. Recorda que la setmana passada es va fer una passejada amb una dotzena de veïns i 

veïnes que van aportar més de 80 propostes i que també es compta amb l'informe Cuidem Font 

de la Guatlla, amb 25 propostes fetes per entitats.   
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Si tot va bé, al pròxim Consell de Barri del setembre, es podrà informar de la nova contracta de 

neteja amb detall i de quines propostes han estat valorades i programades per a executar-se 

durant l'any vinent.   

 

 

3. Contaminació acústica i conductes incíviques, PACAME  

 

Jordi Andolz, representant de la PACAME, comparteix presentació en pantalla. Presenta la 

plataforma, creada el 2019. Exposa que Barcelona té una problemàtica derivada de la gran 

quantitat d'oci, esdeveniments massius, festivals i botellots i que el barri de Font de la Guatlla 

està molt afectat, tant de nit com de dia. Remarca que abans de la pandèmia hi havia 104 

esdeveniments anuals a la zona, a més a més de l'oci nocturn habitual de cada cap de 

setmana. Ensenya fotos de l'estat dels carrers després de les festes i vídeos del que succeeix 

abans i després d'aquestes: soroll, incivisme, aglomeracions a la via pública, defecacions, 

consum d'alcohol i de drogues davant els habitatges dels veïns, brutícia, ampolles trencades i 

xeringues a la via pública, etcètera.   

 

Repassa els objectius i destaca la demanda d'instal·lació de sonòmetres a Plaça Major del 

Poble Espanyol, a les Fonts Màgiques i a la pl. de l'Univers (Fira), i que s'apliqui la mateixa 

normativa que a les zones tensades acústicament incorporades al nou Pla de Sorolls de 

l'Ajuntament, a més que s'incrementi la vigilància de la venda ambulant.   

 

Remarca que el passat 16 de juny, la Xarxa Veïnal Contra el Soroll va convocar una 

manifestació sota el lema “El Soroll Mata”, que valora com un èxit. Conclou llegint el manifest 

consensuat per totes les associacions veïnals de la Xarxa, que es va lliurar a l'Ajuntament.   

 

Marc Serra explica que, de forma paral·lela, des del govern de ciutat s'ha elaborat un Pla de 

Sorolls a la ciutat i al Districte. Es vol discriminar de forma molt clara el soroll durant el dia del 

soroll nocturn. Aquest Pla es vol adaptar a les diferents zones. Cal ser conscients que no es 

podrà fer desaparèixer les discoteques de la ciutat: el que sí que es podrà fer és 

corresponsabilitzar els agents nocturns. Per exemple, s'ha arribat un acord amb la Sala Apolo 

perquè canviïn la seva oferta els dies que més impacte tenen, els dimecres i dijous, per 

avançar l'entrada dels joves a la discoteca. S'ha fet una tarifa nova que descompta el 50% si 

entren abans de la 1 hores i s'han posat informadors per difondre-ho. D'igual manera, es va 

treballar per habilitar d'un espai de fumadors dins la sala. Amb els operadors que no vulguin 

arribar a acords, s'haurà d'inspeccionar, denunciar i sancionar. Jurídicament és complicat: no es 

pot revocar una llicència, encara que es posin multes econòmiques. Recorda que, des que va 

entrar l'actual govern el 2015, s'ha intentat ordenar aquestes activitats. A Maria Cristina s'han 

reduït els esdeveniments fins a 1/3 i al Poble Espanyol s'han limitat les llicències excepcionals a 

la plaça Major. Amb el Brunch Electrònic també s'ha aconseguit arribar a acords. Destaca que 

cal llençar un missatge cap al sector: si volen treballar al Poble Espanyol, hauran de guanyar 

una mica menys perquè hi ha veïns. Conclou remarcant la importància de trobar espais on els 

veïns puguin explicar i expressar-se directament davant els gestors d'aquests negocis.   
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4. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Josefa, Membre de la Comissió de Seguiment 

de Font de la Guatlla: 

· Demana que constin en acta els noms dels 

veïns que intervenen al Consell de Barri. 

· Pregunta com és que no hi és Aida Guillén, 

Gerent del Districte. 

· Voldria tenir una reunió amb Ariadna Ros, 

Laura Pérez i Joan Ramon Riera, per parlar 

de diverses problemàtiques del Districte. 

· Anuncia que ha acordat amb la senyora Prior 

que es registrarà a Districte i trametrà 

documentació al Síndic de Greuges la segona 

quinzena d'agost. 

· Vol una reunió amb David Labrador, 

Vicepresident de la Comissió de Seguiment, 

Valents, Junts per Catalunya i ERC. 

Marc Serra deixa aquestes qüestions sense 

respondre, ja que la veïna ha marxat de la 

sala. Aprofita per presentar Ariadna Ros, 

Directora de Serveis a les Persones i al 

Territori del Districte de Sants-Montjuïc. 

Veïna, en representació de Salvem El Turó: 

· Pregunta si hi ha alguna mesura del Pla 

Cuidem on entri el Turó: la passejada no va 

anar per aquella zona. 

· Sobre el soroll, està totalment d'acord amb la 

presentació de la PACAME. Tret del Brunch 

Electrònic, assenyala que les discoteques de 

dins del Poble Espanyol no posen seguretat. 

Denuncia que el Sonar es passa de decibels 

amb impunitat, però que el problema principal 

de soroll són les discoteques del Poble 

Espanyol i el trànsit. 

· Denuncia brutícia, manca de manteniment i 

plagues al barri. Al C/ Gessamí 12 hi ha un 

pou d'aigua que va demanar que es tapés, en 

un solar abandonat.  

Marc Serra respon que es necessita una 

inversió important al Turó, que aquest mandat 

no està pressupostada i que s'ha de lluitar 

perquè consti al mandat vinent. Es necessita 

un projecte similar al Pla de Barris que 

permeti fer una regeneració urbana de la zona 

renovar clavegueres, urbanitzar, etcètera. 

Mentre això no arribi, sí que s'ha de veure 

quines mesures de manteniment s'hi poden 

fer. 

Jose, veí en representació de Salvem El Turó: 

· Afirma que tot està relacionat: que hi hagi 

aglomeracions i “botellots fa que calgui més 

manteniment i neteja a la zona.  

· Opina que la imatge del barri és 

d'abandonament. A la zona del Turó hi ha 

molts solars abandonats, hi ha hagut 

afectacions i desafectacions urbanístiques i 

això s'ha notat. La gent que fa botellot ho 

percep i pensa que allà no molesten. Qui 

neteja són els veïns: el Servei de Neteja 

passa els dimarts i dijous, quan els botellots 

Marc Serra remarca que el soroll sobretot té 

origen en els usuaris del Poble Espanyol. 

S'haurà de treballar en una taula, que ja 

existeix i on s'han aconseguit algunes 

millores: el que s'ha assolit amb el Brunch, 

hauria de ser obligatori per a tots els 

promotors, que hauran de guanyar una mica 

menys. Afirma que els gestors del Poble 

Espanyol tenen bona predisposició.  

 

Sobre la neteja, admet que a la ciutat en 

general hi ha un problema: el contracte de 
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Intervenció Resposta 

són durant el cap de setmana.  

· Considera que el botellot és una necessitat 

social dels joves i que no s'ha de combatre. 

S’ha de canalitzar cap a zones on generi 

menys impacte i sigui més fàcil de netejar. 

Critica que la brutícia actualment dura dies 

després del cap de setmana i no es neteja fins 

tard al matí, a les 10 h o les 11 h. 

neteja vigent va ser pensat fa 10 anys, quan hi 

havia menys població, menys turisme, 

etcètera. El nou contracte de neteja ho té tot 

previst. Entrarà en funcionament al setembre: 

se sumen 300 treballadors més a tota la ciutat, 

es renova tota la maquinària i també es 

renovaran i ampliaran els contenidors. Un 

50% de la flota de camions serà elèctrica, 

amb vehicles menys sorollosos. També hi 

haurà molta més neteja amb aigua i, a partir 

d'ara, la neteja dels parcs també 

s'internalitzarà als serveis de neteja. Tot això 

s'anirà resolent a partir del setembre, de forma 

progressiva.  

Mamen, veïna:  

· Denuncia que hi ha brutícia de llaunes i dels 

botellots a la zona del Turó, perquè es pensen 

que allà no hi ha veïns.  

· Opina que el Poble Espanyol no està fent res 

per ajudar. C/ Gessamí amb C/ Hortènsia és 

una cantonada on s'acumula brutícia i es 

donen molts actes incívics. 

 

Víctor, veí: 

· Indica que a Gran Via, entre C/ Mèxic i Sant 

German, es van treure els contenidors de 

reciclatge fa molts anys. Se'ls van endur a 

l'altra banda i no han tornat. Hi ha moltes 

botigues que no reciclen: ara que es 

canviaran els contenidors, demana si es 

poden tornar a posar a la banda dels nombres 

parells.  

· Assenyala que a Gran Via, davant del 318, 

s'està enfonsant la calçada: quan passen els 

busos fa molt soroll. 

· Critica que els busos no s'aturen a les 

parades si no se'ls hi fa senyal amb la mà i 

que això perjudica la gent gran amb 

problemes de visió i de mobilitat. Denuncia 

que les bicicletes i patinets circulen de forma 

irregular i constitueixen un perill. 

Marc Serra respon que es revisarà la qüestió 

dels contenidors de Gran Via. 

 

Pel que fa al paviment enfonsat, afirma que 

Serveis Tècnics en tenen constància, però 

s'insistirà perquè s'hi posi remeu. 

 

Sobre els busos, es treballarà amb TMB. 

 

Afegeix que cada cop hi ha més bicicletes i 

patinets, això, com a model de ciutat és bo i 

és positiu, perquè respon a una necessitat de 

mobilitat més sostenible. Ara bé, cal que hi 

hagi una infraestructura adequada i que es 

compleixin normatives. El carril bici de Gran 

Via és un desastre: el nou carril bici es posarà 

en calçada i es vetllarà perquè es compleixi la 

normativa. Aquest canvi de mobilitat ha arribat 

per quedar-se, també a escala europea. 

 

Lluís Maté expressa que hi ha constància de 

totes les incidències denunciades i que s'hi 

van posant solucions. 
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Intervenció Resposta 

Àngels, veïna: 

· Fa molts anys que s'estan suportant 

botellots, soroll i l'activitat de les discoteques. 

Al C/ Mèxic davant de Gran Via i Sant 

Fructuós es pateix de dijous a diumenge. No 

s'ha pogut solucionar res: es va parlar amb la 

Guàrdia Urbana, hi va haver reunions fa 5 o 6 

anys amb la discoteca i es van reunir 

centenars de signatures de veïns. L'incivisme 

continua al carrer i la discoteca diu que no és 

assumpte seu. Hi ha uns bancs individuals 

instal·lats a la porta que no ajuden. 

· Afirma que els Mossos d'Esquadra tenen el 

barri com a punt vermell d'incivisme, de venda 

de droga i de delinqüència. El C/ Amposta és 

un dels més perillosos que hi ha. 

· Demana si els veïns podran assistir a la 

reunió amb la discoteca. 

Marc Serra respon que són conscients que es 

produeixen problemes amb aquesta discoteca 

darrerament. Hi haurà reunió i es treballarà 

perquè es compleixi la normativa: no pot ser 

que hi hagi problemes de dijous a diumenge. 

Les discoteques tenen la responsabilitat de 

complir amb la normativa i garantir el descans 

del veïnat. També es mirarà de canviar les 

cadires de la porta com més aviat millor. 

 

Afirma que coneix el C/ Amposta i és molt 

tranquil, amb tot el respecte a la diversitat 

d'opinions. Es va fer una reunió amb Mossos i 

Guàrdia Urbana, a la Taula Policial. Si es 

comparen els delictes denunciats de 2019, 

actualment hi ha un 22-26% menys. Aquesta 

xifra és positiva, però no vol dir que no hi hagi 

problemes, com el de la multireincidència: el 

sistema judicial és massa lent i els cossos de 

seguretat fan el que poden. L'Ajuntament ha 

reforçat la Guàrdia urbana: hi ha 21 agents 

nous al Districte, 13 al torn de nit. Cal 

continuar reforçant: falten més agents de 

Guàrdia Urbana, més agents de Mossos 

d'Esquadra, que depenen de la Generalitat i 

més recursos judicials. 

 

Es compromet a demanar a la discoteca que 

els veïns volen participar en la reunió. 

Encarna, veïna C/ Mèxic: Fa 42 anys que viu 

allà, però afirma que els últims 2 anys la 

situació ha anat a pitjor amb la discoteca. De 

00.00 h a 6.00 h, de dijous a diumenge, se 

sent soroll i no es pot dormir. Tots els veïns de 

la finca estan molt saturats. Critica que la 

Guàrdia Urbana no s'hi presenta mai, tot i que 

se li truca sovint. 

Marc Serra respon que una cosa és que hi 

hagi soroll a la via pública perquè els usuaris 

estan fora i, una altra, que se senti el soroll de 

la discoteca a casa seva. Hi ha una normativa 

d'insonorització que s'ha de complir: si hi ha 

indicis que no s'està complint, es pot obrir un 

expedient. 

Víctor, veí: Indica que a l'estiu el soroll de la 

recollida dels contenidors afecta més i genera 

molèstia. 

 

 

Marc Serra respon que, amb els recursos 

disponibles, s'intenta adaptar l'horari perquè 

sigui menys molest per als veïns. Es recull el 

vidre de dia i els residus durant la nit. En 

carrers estrets i especialment a l'estiu, se sent 

més el soroll. El nou contracte de neteja 

renovarà la flota de vehicles per uns de menys 

sorollosos. Caldrà veure com funciona i, si 

s'escau, estudiar els horaris carrer a carrer. 
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Intervenció Resposta 

No es tracta d'un tema fàcil: al següent 

Consell de Barri se'n parlarà, quan vinguin a 

explicar les condicions de la nova contracta. 

Joaquima, veïna: 

· Pensa que el barri està molt més brut, però 

sobretot perquè la gent és molt més incívica. 

· Al seu carrer hi ha 4 terrasses noves des de 

la pandèmia i més places d'aparcament per a 

motos a costa de menys places d'àrea verda 

per a cotxes. Denuncia la gran dificultat per 

aparcar el seu vehicle al barri.  

Marc serra reflexiona que és important educar 

en cuidar l'espai públic: hi ha un tema que és 

generacional. Amb els turistes és més 

complicat i sempre queda l'últim recurs de 

posar denúncia, però és evident que hi ha un 

problema generalitzat d'incivisme. Convida a 

fer valdre els drets com a veïns i a fer notar el 

malestar quan es vegi a persones que no 

respecten l'espai públic. 

 

Sobre l'aparcament d'àrea verda, és veritat 

que s'han instal·lat terrasses a l'espai públic 

arran de la COVID:  fa una valoració positiva, 

perquè es van salvar 2.000 llocs de treball. 

Ara s'està en un procés de consolidació de 

terrasses: hi ha moltes que no volen quedar-

s’hi. A les que es mantinguin es posaran unes 

plataformes perquè el paisatge urbà i l'espai 

públic quedin més ordenats. Allà on no hi hagi 

terrasses, s'hi posarà aparcament. S'està 

prioritzant pàrquing de motos, ja que hi ha un 

problema de mancança. Així i tot, aclareix que 

si hi ha un problema que falta d'àrea verda al 

barri, es pot treballar a la Taula de Mobilitat de 

Font de la Guatlla. 

Pere Ramon, veí: 

· Explica el concepte “externalització de 

costos”: considera que les empreses fan servir 

aquesta tàctica i que això s'ha d'acabar. Les 

empreses d'oci nocturn han d'internalitzar els 

costos que genera la seva activitat, de 

seguretat i de neteja. 

· Agraeix la feina feta pel Consell de Barri 

sobre el tema de l'horari de l'activitat nudista a 

les Piscines Picornell, però critica que no s'ha 

arribat a enlloc. Des de l'equipament, primer 

es va dir que no hi havia horari d'estiu, 

després que no donava diners. Opina que hi 

ha un senyor a l'IBE, amb qui va tenir 

contacte, que sempre li ha fet la impressió que 

treballa per Piscines Picornell i no per a 

l'Ajuntament. Entregarà una còpia de la 

resposta que va rebre per correu. Demana a 

Marc Serra es mostra d'acord amb la reflexió 

sobre que els operadors nocturns internalitzin 

i es corresponsabilitzin de l'impacte que 

genera la seva activitat econòmica. Amb el 

Poble Espanyol s'està avançant, però hi ha 

altres operadors que es desentenen. 

 

Sobre les Piscines Picornell, l'Ajuntament ha 

fet la feina i s'ha consultat l'IBE. A l'hivern hi 

ha un horari que no es pot mantenir a l'estiu: 

ja s'han demanat explicacions. Opina que no 

és un tema d'homofòbia. A l'estiu les piscines 

tenen molts més usuaris i és difícil reservar 

aquest espai. Aquesta queixa ha arribat al límit 

del Consell de Barri, s'ha dirigit a l'IBE i s'ha 

obtingut una resposta en ferm: com a Districte 

no s'hi pot fer més, malgrat entendre el 

malestar. Aconsella el veí que vagi al Síndic 
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Intervenció Resposta 

Marc Serra que transmeti al Regidor d'Esports 

que “netegi casa seva”. Critica que la 

demanda que va fer d'horaris encara no ha 

sigut contestada, així que haurà d'acabar 

anant al Síndic de Greuges. 

· Sospita hi ha una qüestió d'homofòbia 

darrere de la limitació d'horaris d'aquest 

servei.  

· Opina que la senyalització de les obres entre 

C/ Sant Fructuós i c/ Mèxic està mal indicada.  

· Va entendre que es faria un consell específic 

sobre mobilitat: no se n'ha assabentat de si 

s’ha arribat a reunir.  

de Greuges. 

 

Es compromet a revisar la senyalització de C/ 

Sant Fructuós i C/ Mèxic. 

 

Aclareix que la Comissió de Seguiment va ser 

convidada a la passejada de mobilitat. No es 

va fer d'esquena al veïnat, però es compromet 

a tenir en compte l'interès: les properes 

convocatòries que es facin des de Mobilitat 

s'anunciaran. Afegeix que el Pla de Mobilitat 

gairebé està acabat i que es portarà al Consell 

de Barri per a discutir-lo i aprovar-lo, amb sort, 

abans del final del mandat. 

Lourdes, veïna: Anuncia que per fi s'ha tancat 

el local de prostitució del C/ Sant Fructuós, 

després de 6 anys de queixes. 

Marc Serra afegeix que aquesta activitat no 

estava legalitzada i s'ha tancat després de 

molt temps i molta feina: l'administració és 

lenta, però, quan hi ha un incompliment, 

s'acaba aconseguint. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

Marc Serra tanca la sessió, agraeix la participació, desitja bon estiu i recorda que al pròxim 

Consell de Barri es parlarà de Mobilitat, de neteja i de l'arribada del FC Barcelona, entre altres 

temes. 


