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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE FONT DE LA GUATLLA 

 

Data: 28 d'octubre de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla, C/ del Rabí Rubèn 22 i virtual 

(https://www.youtube.com/watch?v=z1MZfw9IGlY) 

 

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: 

Georgina Lázaro Fontanet 

Josep J. Pérez Calvo 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Font de la Guatlla – Magòria 

Escola Jam Session 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maria Rengel,  Directora 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. Eva Hernando  Tècnica del barri 

Sr. Xavier Martín,  Responsable del Pla d'Actuació del Parc Montjuïc 

Sr. Xavier Molina,  Xavier Molina, Director Territorial Les Corts i Sants-Montjuïc (IMSS) 

 

 

Total d’assistents:  30 persones 

 

Ordre del dia 

1. Informació del Regidor. 

2. Valoració Viu Montjuïc. 

3. Canvis de mobilitat a Montjuïc. 

4. Presentació projecte Radars. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z1MZfw9IGlY
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1. Informació del Regidor. 

 

Lluís Maté, Vicepresident del Consell de Barri de la Font de la Guatlla, dóna la benvinguda i 

dóna pas a Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, que celebra poder realitzar 

aquest acte amb certa normalitat i de nou al Centre Cívic de Font de la Guatlla. 

 

El Regidor explica els temes que tocarà: situació de la pandèmia, neteja del barri, proposta 

sobre la pèrgola, entorns escolars i procés participatiu de la Fira. 

 

Sobre la pandèmia, informa que des del juliol ha baixat molt el nombre de contagis: la primera i 

segona setmana de juliol, hi havia 1500 nous casos a la setmana al Districte. Ara hi ha uns 30 

casos setmanals, gràcies a la vacuna. El procés de vacunació s'ha desenvolupat des del 

Departament de Salut, però des de l'Ajuntament també s'ha aportat infraestructura, com la Fira. 

També s'ha fet arribar la vacunació a barris on el procés estava anant més lent, mitjançant 

dispositius especials a l'espai públic i a centres educatius. 

  

Gràcies a aquesta millora de la crisi sanitària s'ha recuperat una mica l'ús de l'espai públic: 

menciona la Festa Major de Font de la Guatlla, que va ser la primera del districte i es va fer, 

malgrat les restriccions. Destaca que des de llavors s'han pogut celebrar totes les festes. 

També recalca les greus situacions de vandalisme i violència que es van produir les nits de 

dijous i divendres de les Festes de la Mercè a la zona de Maria Cristina: explica que l'endemà 

es va reforçar la neteja i es va poder evitar que es tornessin a produir incidents gràcies a un 

dispositiu policial dissuasiu, conjunt amb mossos d'esquadra. Finalment, expressa la 

preocupació del consistori davant els diferents vessants d'aquest fenomen que també s'està 

produint arreu de l'Estat. 

 

Pel que fa a la neteja, explica que Barcelona dedica 105,71 € per cada habitant a neteja i 

recollida de residus. El contracte actual permet 3250 treballadors: dels quals 2550 netegen i 

750 fan recollida de residus. A més hi ha 1550 vehicles. Amb tot això, es fan 3 o 4 escombrades 

manuals a la setmana, 1 neteja bàsica quinzenal i 3 repassades als contenidors al dia. Aquest 

contracte és vigent des de fa més de 10 anys: ara s'està treballant amb un nou contracte, que 

ja està adjudicat i que ha de permetre 300 nous treballadors i la renovació de tots els vehicles, 

que seran elèctrics i menys sorollosos i contenidors nous. El nou servei de neteja entrarà al 

districte de Sants-Montjuïc el setembre del 2022. Mentrestant, s'ha fet un pla de xoc de neteja 

anomenat "Cuidem Barcelona", dotat de 70 milions d'euros des d'ara fins a l'estiu del 2022: hi 

haurà més manteniment a l'espai públic, més neteja de pintades i adhesius i més neteja amb 

aigua. Conclou fent una crida al civisme i al respecte. 

 

Explica el projecte de dignificació de la pèrgola: fa temps es va presentar una proposta que era 

molt cara i s'ha anat treballant des de llavors. Des del CaixaForum han proposat assumir la 

instal·lació d'un jardí vertical, aprofitant que l'any vinent celebren 20 anys. Al proper Consell de 

Barri es compta que es podran presentar els dibuixos d'aquest projecte incipient per a millorar 

les mitgeres que donen al C/ Mèxic, Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Av. Maria Cristina. 
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Sobre els entorns escolars, informa que aquest estiu s'han fet 24 intervencions de millora al 

districte. L'objectiu és millorar la seguretat dels entorns escolars i fer que siguin més 

saludables: hi ha un problema de contaminació a la ciutat que s'ha d'anar reduint 

progressivament. D'aquestes 24 intervencions, al barri s'han fet dues a Font de la Guatlla, una 

al Pau Vila i una altra a l'Escola de la Magòria. L'estiu vinent es farà la de l'entorn escolar de La 

Muntanyeta, amb la consciència que també és la plaça on se celebra la Festa Major i altres 

esdeveniments veïnals: el 8 de novembre hi ha prevista una sessió participativa amb l'objectiu 

d'arribar a un acord sobre el projecte a desenvolupar.  

 

Finalment, acaba explicant el procés de transformació de l'Espai Firal de Montjuïc. La Fira està 

sobre sòl municipal cedit fins al 2025: ara s'està amb negociacions amb els diferents actors que 

conformen la Fira per poder renovar la cessió d'aquest sòl. S'ha acordat un procés participatiu 

per definir les necessitats actuals: la primera sessió serà el 4 de novembre a les 18.00 h a 

l'Escola Jacint Verdaguer del Poble-sec. Insta a la participació dels veïns i veïnes de Font de la 

Guatlla, ja que és una oportunitat per obtenir espai per algun equipament que necessari al barri. 

La previsió és que a finals de desembre es pugui tancar aquest procés, havent arribat a un 

acord amb la Fira per a fer la modificació del planejament metropolità. 

 

Lluis Maté, Vicepresident del Consell de Barri, matisa que l'entorn de l'Escola de La Muntanyeta 

és un espai públic que pertany a tot el veïnat del barri i que, per tant, la sessió participativa és 

oberta a tothom. 

 

 

2. Valoració Viu Montjuïc. 

 

El Vicepresident del Consell dóna la paraula a Xavier Martín, Responsable del Pla d'Actuació 

del Parc Montjuïc. 

 

Xavier Martín explica que el Pla d'Actuació es va consolidar el 2019 amb els pactes que es van 

establir amb el Consell de la Muntanya de Montjuïc, conformat per més de 100 membres entre 

entitats, operadors municipals i privats. Comunica que el dia 15 de novembre hi ha reunió del 

Consell de la Muntanya de Montjuïc i que allà es vol verificar el pla i les seves propostes per tal 

de veure si es pot engegar. 

 

Xavier Martín comparteix presentació en pantalla i explica les tres línies d'actuació que 

presentarà avui. Comença amb el projecte "Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura", que té l'objectiu 

de potenciar la muntanya com a eix cultural adreçat als veïns de la ciutat. La iniciativa, 

impulsada pels 22 equipaments culturals de la muntanya i, a través d'una comissió de treball 

del Parc de la Muntanya de Montjuïc, es va acordar amb el Districte Sants-Montjuïc, la Direcció 

General de Turisme i l'Institut de la Cultura. Va tenir lloc el 16 i 17 d'octubre i es va enfocar a la 

ciutadania, promovent un turisme de quilòmetre zero. Com a autocrítica, expressa que es vol 

ampliar la xarxa per a la següent edició: que estiguin més presents els centres cívics, les 

biblioteques i la cultura de barri. 

 

En total, han passat més de 37.000 persones per la Muntanya de Montjuïc amb totes aquestes 

activitats, que s'han pensat en horari diürn i amb un enfocament familiar. Destaca que aquestes 

xifres són similars a les de la Nit dels Museus. Finalment, el pressupost total d'aquesta iniciativa 

ha sigut de 160.000 €, 125.000 € dels quals provenien de l'impost de la taxa turística. Conclou 

fent una valoració molt positiva del projecte, valorant la gran quantitat d'esforç que s'hi ha 
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posat, els resultats obtinguts i que s'ha pogut posar el focus mediàtic sobre la Muntanya de 

Montjuïc per un motiu positiu. La intenció és repetir l'any vinent i que el projecte hagi vingut per 

a quedar-se. 

 

 

3. Canvis de mobilitat a Montjuïc. 

 

Xavier Martín destaca que una acció que s'ha vist necessària és millorar el transport públic. 

Una de les primeres mesures ja és efectiva i consisteix en modificacions del bus 150: abans 

sortia de Maria Cristina; ara surt de pl. Espanya, puja per carrer Lleida i no hi ha parada final al 

Castell, ja que la línia s'ha convertit en circular.  Per altra banda, hi ha una proposta de nova 

parada del bus 23 al C/ Jocs del 92 - Pedrera del Mussol, per tal de tenir una parada d'accés 

molt a prop del barri de Can Clos. També s'intentarà de nou que TMB accepti millorar la 

freqüència del bus 13: l'empresa sempre al·lega que aquesta línia té un nivell d'ocupació molt 

baix, però s'ha de valorar que, si el servei no és bo, és normal que se'n faci poc ús. 

 

L'objectiu a llarg termini és reduir el trànsit amb vehicle privat a la Muntanya de Montjuïc. 

Explica que s'han realitzat comptatges de vehicles i s'ha detectat que molts cotxes passen per 

la Muntanya de Montjuïc per a fer drecera cap a altres indrets, fet que es vol evitar perquè 

genera una contaminació innecessària. Aquest efecte puja del 12,1% els caps de setmana a un 

37,8% entre setmana. Per tal d'evitar aquest fenomen, s'implementaran  tres trams exclusius 

on estarà prohibit el pas, excepte per a busos, transports col·lectius, serveis, taxis i bicicletes: al 

C/ Jocs del 92 i C/ Segura, al Passeig Olímpic i a l'Av. Miramar. Funcionaran de 7.00 h a 19.00 

h, excepte en determinades situacions especials, com fires, concerts o esdeveniments 

excepcionals. Destaca que els barris de la Marina: el Polvorí i Can Clos tenen entrades i 

sortides sense cap mena de problemes. Informa que s'enviaran fitxes a cada equipament de la 

Muntanya de Montjuïc perquè tant treballadors com usuaris tinguin clar com accedir, sigui 

caminant, en transport públic o en vehicle privat. La idea és que estigui funcionant al mes de 

desembre: es farà una prova pilot del Pla, s'avaluarà i si es veiés que no funciona es faria una 

passa enrere. 

 

També s'està actualitzant la senyalització de tota la muntanya, tant per vianants com per 

vehicles: una intervenció molt necessària que està previst que culmini a finals d'any. Conclou 

afegint que és necessari que hi hagi carrils bici i Bicing a la Muntanya de Montjuïc i que són 

temes als quals s'està treballant. Xavier Martín dóna pas al torn de preguntes. 

 

Intervenció Resposta 

Veí soci de l'AVV Font de la Guatlla: 

· Critica que es frivolitzi el fet que els cotxes 

corren per Montjuïc, com si fos quelcom  

acceptat, malgrat que hi hagi senyals de 

limitació de velocitat i Guàrdia Urbana. 

· Opina que el descens de trànsit que es dóna 

als caps de setmana no implica que hi hagi 

més persones que van a la muntanya a fer 

activitats, ja que hi ha poques places 

d'aparcament. 

Marc Serra admet que hi ha limitacions de 30 

km/hora, però explica que no hi pot haver 

Guàrdia Urbana controlant cada senyalització.    

És preocupant que s'hi facin carreres a 

Montjuïc i que hi hagi concessionaris que 

lloguen cotxes d'alta gamma per anar a 

Montjuïc a circular a tota velocitat: demana 

col·laboració ciutadana per tal de poder 

perseguir i sancionar aquestes infraccions. 

També s'estudiaran mesures com la 

instal·lació de coixins berlinesos. L'objectiu és 



 
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. 28 d'octubre de 2021 5 

Intervenció Resposta 

que la muntanya estigui pacificada i que 

tothom ho sàpiga. 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla: 

· Demana que es tingui en compte la proposta 

que es va fer al Consell de Barri de Poble-sec 

d'instal·lar aparcaments de bicicleta a la 

muntanya. 

Marc Serra respon que és una molt bona 

proposta que s'estudiarà. 

Veïna explica que a la pl. de Sant Jordi hi ha 

dues casetes de pedra que han sigut 

ocupades.  

Gerard Lillo recorda que aquest torn de 

paraula és referent a la informació concreta 

que s'ha presentat sobre Montjuïc, altres 

qüestions es poden expressar al punt final del 

Consell de Barri. 

 

Marc Serra respon que hi ha constància 

d'aquesta ocupació, que hi ha seguiment de 

Serveis Socials i Guàrdia Urbana i que se sap 

que no es tracta d'una ocupació conflictiva. 

Veí: 

· Explica que el barri ja té molts problemes 

d'accessos en vehicle, des de la Gran Via cap 

amunt. També és problemàtic l'accés des de 

la Zona Franca.  

· Està d'acord a regular el trànsit a la 

Muntanya de Montjuïc, però expressa la seva 

preocupació per com es complicarà encara 

més el trànsit al barri si es tanquen les vies 

que travessen Montjuïc. 

Marc Serra contesta que es tanquen només 3 

trams, que són petits i que no afecten 

directament a Font de la Guatlla. Així i tot, hi 

hauria la possibilitat, especialment al de 

Miramar, d'afegir un "excepte veïns". 

S'estudiarà el tema, ja que, en cap cas, es 

busca afectar els veïns sinó el trànsit que ve 

de fora. 

Veí: 

· Agraeix la presència de Marc Serra a 

Palermo, defensant la ciutat de Barcelona. 

· Reclama que s'informi els veïns quan es fan 

els esdeveniments especials de la Muntanya 

de Montjuïc (com curses d'atletisme) que 

suposen talls de carrer: es podria posar algun 

panell informatiu al C/ Sant Fructuós. 

Marc Serra respon que des de l'Ajuntament 

s'és conscient de les dificultats a la mobilitat 

que impliquen els grans esdeveniments: per 

aquest motiu, des que governa l'actual 

consistori, s'han reduït les activitats a Maria 

Cristina un 30%.  

Hi ha un nou web de Montjuïc on s'expliquen 

totes les afectacions, però, així i tot, es 

pensarà quina manera es pot trobar per 

informar els veïns adequadament. Al pròxim 

Consell de Barri se'n parlarà més del tema. 

Veïna: 

· Critica que la rotonda nova que s'ha fet a 

Maria Cristina no està ben planificada i és 

conflictiva. 

· Demana que els veïns del barri puguin 

seguir circulant per la Muntanya, mitjançant 

Sobre la rotonda de Maria Cristina, explica 

que s'ha hagut d'habilitar de forma provisional 

a causa de les obres. La idea és que no sigui 

definitiva. 

Pel que fa als cotxes d'autoescola, fa molts 

anys que es van cedir uns terrenys molt 
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Intervenció Resposta 

algun sistema senzill com un adhesiu al 

vehicle. 

· Pregunta si en aquest Pla de Mobilitat també 

es tenen en compte la gran quantitat de 

vehicles d'autoescola que circulen actualment 

per Montjuïc. 

· Sobre el jardí vertical que proposa el 

CaixaForum, vol saber si es finançarà des de 

la Fundació La Caixa. 

amplis de la muntanya a la DGT. La concessió 

és vigent fins al febrer del 2027: fins que no es 

negociï una nova concessió, serà difícil que hi 

hagi grans canvis amb l'activitat dels vehicles 

de les autoescoles. 

Marc Serra respon que es pagarà des de la 

Fundació La Caixa, per celebrar els 20 anys 

de CaixaForum. 

 

 

 

4. Presentació projecte Radars. 

 

El Vicepresident del Consell de Barri dóna pas a Xavier Molina, Director Territorial Les Corts i 
Sants-Montjuïc de l’Institut de Serveis Socials. 

 

Xavier Molina comparteix presentació en pantalla i explica en què consisteix el projecte Radars: 

detectar situacions de risc de les persones grans i prevenir i pal·liar la solitud no volguda. 

Destaca que, malgrat que el projecte es lidera des d'un servei de l'Ajuntament, el que pretén és 

crear comunitat i xarxa veïnal de forma col·lectiva.  

 

Explica que a Font de la Guatlla va començar el 12 de juliol i ha tingut una acollida molt 

important: ja s'han constituït els espais de participació i s'ha començat la primera fase de 

sensibilització i difusió del projecte. També informa que la Plataforma de Seguiment Telefònic 

s'instal·larà al Centre Cívic de Font de la Guatlla i que ja hi ha voluntaris i propostes per a fer 

accions que vagin més enllà de les trucades. 

 

Marc Serra dóna pas al torn de preguntes. 

 

Intervenció Resposta 

Veïna explica que a la Font de la Guatlla ja hi 

ha 4 voluntaris adherits, que s'hi pot apuntar 

qui vulgui. També informa que el projecte ja 

s'ha desplegat a 53 barris de Barcelona. 

 

Veïna voluntària de Radars i membre de la 

Taula de Sants explica que és un projecte que 

funciona molt bé i anima a tothom que participi 

i s'hi impliqui. 
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5. Torn obert de paraules. 

 

El Vicepresident del Consell de Barri dóna pas al torn obert d'intervencions. 

 

Intervenció Resposta 

Veïna membre de la Comissió de Seguiment 

de Font de la Guatlla: 

· Pregunta si el sr. Joan R. Riera és el Regidor 

de Les Corts. 

· Demana a Gerard Lillo perquè no està 

penjada l'acta anterior a l'Ordre del Dia al web 

del Decidim.  

· S'ofereix per a parlar directament amb La 

Caixa per tema de La Pèrgola. 

· Demana que consti en acta que demà es 

presentarà al Parlament tota la documentació 

del Districte de Sants-Montjuïc. 

Marc Serra respon que efectivament Joan 

Ramon Riera és el regidor del districte de Les 

Corts, i que l’acta de l’anterior consell està 

disponible al Decidim. 

Veïna: 

· Denuncia, per enèsima vegada, el 

"fumadero" del C/ Sant Germà, recalcant que 

hi ha una escola al costat. 

· Critica que s'està obrint un local nou al C/ 

Morabos amb C/ Gimbernat que li sembla 

sospitós. Demana saber si han demanat 

llicència i si hi ha cap informació de quina 

activitat s'hi desenvoluparà. 

· Denuncia que hi ha un negoci entre el C/ 

Amposta i el C/ Rabí Rubèn que està obert 24 

hores i que genera conflictes. Explica que la 

Guàrdia Urbana hi va fer ja una batuda. 

 

Veí: 

· Sobre la pèrgola, explica la seva 

desconfiança respecte a la proposta de La 

Caixa. Pregunta qui assumirà el manteniment 

del jardí vertical. 

· Critica que hi ha pocs bancs disponibles per 

a la gent gran, que estan afectats pel 

vandalisme. Denuncia que el barri està molt 

oblidat pel que fa a la neteja. 

· Denuncia que no hi ha seguretat de 

proximitat que circuli a peu. Demana més 

seguretat al barri i que l'acció ciutadana, en 

projectes com Radars, hauria d'anar més enllà 

de les trucades telefòniques. 

Marc Serra respon que Font de la Guatlla és 

el barri més segur del districte i un dels més 

segurs de tota la ciutat. Així i tot, admet que 

falten efectius de Guàrdia Urbana i Mossos 

d'Esquadra. Destaca que en aquest mandat 

s'incorporen 600 nous agents municipals, dels 

quals 21 vindran al districte. Recorda que els 

problemes de delinqüència, ocupacions, 

venda de drogues, robatoris, etcètera, són 

competència dels Mossos d'Esquadra i que 

cal més col·laboració i implicació per part de 

la conselleria d'Interior de la Generalitat. 

Veí: 

· Felicita l'Ajuntament i el Districte pel web 

d'estadística de Barcelona, que troba molt 

Marc Serra respon afirmativament que la 

sessió del 4 de novembre és oberta. 

Marc Serra respon que La Caixa, 
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Intervenció Resposta 

interessant. 

· Pregunta si la sessió de la Fira del 4 de 

novembre és oberta a tot el veïnat de Font de 

la Guatlla. 

· Pregunta què demana a canvi el 

CaixaForum i expressa la seva desconfiança 

respecte a La Caixa. 

· Sobre neteja, recorda que fa temps que va 

demanar més neteges amb aigua a pressió. 

Denuncia que els contenidors fan pudor, a 

causa de la calor i la brutícia i demana que es 

netegin almenys un cop a la setmana. 

· Recorda que està a l'espera una resposta 

per part d'Albert Deusedes des de l'últim 

Consell de Barri: perquè Barcelona Esports ha 

permès el canvi d'un d'horari concret a les 

Piscines Picornell. 

efectivament, no fa res gratis: el que en traurà 

és publicitat. El que sí que es garantirà des de 

l'Ajuntament és que la publicitat no sigui del 

banc sinó del CaixaForum, que al cap i a la fi 

és un equipament obert al barri. 

Albert Deusedes explica que, per un error 

intern, no s'ha donat la resposta a temps. 

Respon que l'horari nudista de les Piscines 

Picornell és els dissabtes de 9.15 h a 11.00 h i 

els diumenges de 16.15 h a 18.00 h, sent 

interromput a l'estiu entre l'1 de juny i el 30 de 

setembre. Expliquen que aquesta reducció 

d'horaris es dóna a causa de la disminució 

d'usuaris d'aquesta opció, especialment a 

l'estiu. Es compromet a revisar aquesta 

informació i traslladar a l'IBE la petició de 

mantenir almenys l'horari dels dissabtes a 

l'estiu. 

Veí explica que, farà almenys 12 anys, ja 

denunciava als plens municipals que la paret 

de la pèrgola era "la paret de la vergonya" i 

que regidors anteriors havien promès una 

solució que no ha arribat mai. Celebra que 

definitivament s'hi faci quelcom. 

Marc Serra respon que l'edifici de la pèrgola 

es va enderrocar el 2014, sense pensar què hi 

quedaria després. Explica que el projecte 

encara no s'ha validat, avui només s'ha 

presentat: ha pres nota sobre les valoracions 

que han fet els veïns. 

Veïna del C/ Mineria: 

· Denuncia que a la pl. Sarah Bernhardt fa 6 

anys que no funciona el sistema de rec. Quan 

es va construir, era un espai bonic i amb 

gespa, però no s'hi fa cap manteniment. 

· Critica que ha fet 5 reclamacions al 010 

sobre el camió de la brossa que s'atura cada 

nit a Mineria amb Gran Via a les 00.30 h i els 

treballadors que s'hi baixen i fan soroll. Ha 

rebut resposta que s'havien pres mesures i 

sancions oportunes, però torna a passar el 

mateix. 

· Denuncia que Font de la Guatlla no té carril 

bici i que els patinets circulen per la vorera. 

Demana que es facin campanyes informatives 

i que s'imposin sancions. 

Marc Serra respon que el problema de les 

bicis i patinets que circulen per sobre la vorera 

no es resoldrà amb Guàrdia Urbana, sinó 

posant carril bici. Hi ha moltíssima gent que es 

desplaça amb aquests nous mitjans de 

transport, que són sostenibles i no 

contaminen. El 2022 hi haurà obres per 

instal·lar un carril bici a Gran Via.  

Pren nota sobre la pl. Sarah Bernhardt. 

Veïna: 

· Denuncia que la Gran Via està molt bruta i 

falta neteja a fons. 

· Demana que falta un parc infantil al barri i 

proposa que es faci on està la pèrgola.  

· Demana que s'instal·li una marquesina, 

Marc Serra respon que voldria fer una sessió 

futura amb els treballadors de neteja per tal 

que puguin explicar com treballen i que es 

puguin fer propostes. Explica que ha pres 

notes i que totes les qüestions de neteja i 

manteniment que es comuniquen al Consell 
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Intervenció Resposta 

contra el sol i la pluja, per la parada del bus 

13. Recorda que s'està exigint des de fa 15 

anys. 

· Recorda que també fa 20 anys que es 

demana una línia de Bus de Barri.  

de Barri, després es traslladen als 

departaments corresponents. Però, recorda 

que hi ha una nova aplicació de l'ajuntament 

per smartphone, anomenada "Barcelona a la 

Butxaca", que permet enviar queixes 

directament. 

Sobre mobilitat i propostes relatives a TMB, 

insta a participar de la comissió que està 

elaborant un nou Pla de Mobilitat de Font de 

la Guatlla. Hi ha una sessió convocada. 

Pel que fa al parc infantil, admet que és una 

de les demandes que espera poder solucionar 

abans d'acabar el mandat. La prioritat és 

dignificar el parc que ja existeix i deixar també   

projectat un de nou a una ubicació adequada. 

Veïna del C/ Amposta: 

· Sobre la neteja, vol afegir que s'ha trobat 

rates de dia en un parell d'ocasions: darrere 

l'edifici Mies van der Rohe i davant l'Institut 

XXV Olimpíada. 

· Explica que va caure un edifici al C/ Valls 

amb Amposta i que ara només queda la 

façana. Vol saber si el propietari té pensat fer 

alguna cosa, perquè genera sensació 

d'inseguretat.  

· Denuncia que on comença el C/ Valls està 

molt abandonat, falta asfaltat i no es neteja. 

Marc Serra respon que, si es detecten 

problemes de rates a l'espai públic, no cal 

esperar al Consell de Barri: es pot informar 

també a través de la Bústia Ciutadana, de 

manera que es puguin prendre mesures 

immediates. 

Veí col·laborador del Centre Cívic: 

· Exposa la queixa d'un veí que no ha pogut 

assistir: les voreres del C/ Andoni són molt 

estretes i molt altes. Hi ha una residència a la 

zona i les persones que passegen amb cadira 

de rodes o crosses tenen moltes dificultats per 

circular-hi. Cal una ampliació i remodelació de 

les voreres. 

· Opina que, a més de reforçar la neteja, s'ha 

de conscienciar la gent que passeja gossos 

per tirar aigua als pixums i recollir els 

excrements. 

Marc Serra respon que pren nota sobre el 

problema de les voreres del C/ Andoni. 

 

Marc Serra s'acomiada del Consell de Barri fent una crida a la participació en les sessions 

participatives de la Fira, el 4 de novembre, a la reunió sobre la pacificació de l'entorn escolar de 

La Muntanyeta, el 8 de novembre i a assistir a la Taula de Mobilitat, a finals de novembre. El 

Vicepresident del Consell de Barri agraeix la participació i conclou la sessió. 

 

 


