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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA FONT DE LA GUATLLA 
 
Data: 11 de novembre de 2020, 18.00 h 
 
Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/fontdelaguatlla/f/2778/meetings/3770 
 
Presideixen el Consell: 
Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 
 
Consellers/es: 
Sr. Ancor Mesa,   GM BeC 
Sr. Albert Deusedes  GM PSC 
Sra. Georgina Lázaro,   GM JxCat 
Sr Pepe Perez   GM ERC 
Sr. David Labrador,   GM Cs 
 
Persones i entitats assistents: 
AVV Font de la Guatlla - Magòria 
Sants 3 Ràdio 
 
Tècnics/ques municipals: 
Sra. Sonia Frias,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Maria Rengel, Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 
Sr. Gerard Lillo,   Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Ariadna Ros,  Tècnica de barri de la Font de la Guatlla 
 
Total d’assistents: 24 persones 
 
Ordre del dia 

1. Benvinguda del Regidor 
2. Votació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de la 

Font de la Guatlla 
3. Explicació dels espais de participació: Consell de Barri i Comissió de Seguiment 
4. Presentació Projecte de Gestió Cívica Centre Cívic Font de la Guatlla 
5. Reivindicacions temes pendents 
6. Torn obert de paraules 
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1. Benvinguda del Regidor. 
 
Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri i 
explica el funcionament de la reunió virtual. A continuació, fa un resum de les línies de treball 
que s’han portat a terme des del Districte: 

• Cobertura de l’emergència sanitària. 
Objectiu: Ampliar i reforçar l’atenció primària per seguiment de contagis. 
- Primer amb grans pavellons (Hotel Plaza)  
- Reforç de l’atenció primària. 

• Atenció a les persones amb vulnerabilitat. 
- Ampliació de places per persones sense llar. Menció especial al barri Font de la 

Guatlla, ja que a l’espai FIRA s’han habilitat dos pavellons de la Fira amb fins a 450 
places per a persones sense llar. 

• Recuperació econòmica. 
- Pacte per Barcelona. 
- Pla de Xoc: Ampliació pressupostària de 90M d’euros (35M per l’àmbit social, 30M 

recuperació econòmica, 15M per a transformació de l’espai públic, 10M per a 
l’àmbit cultural i educatiu). 

 
De les inversions compromeses abans de la crisi, el que queda per fer no hi ha garantia que es 
pugui executar, però es triaran les actuacions possibles de més consens. 
 
Pel que fa a la participació ciutadana, s’han mantingut les taules de treball social i sobre espai 
públic, de manera telemàtica, i l’experiència es valora positivament. Els òrgans de participació 
han recuperat la seva activitat. 
 
 
2. Votació de la vicepresidència i de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de 

Font de la Guatlla. 
 
La votació prevista a l’anterior consell de barri no es va poder desenvolupar ja que 
conjuntament amb els membres de la comissió de seguiment es va acordar suspendre la 
sessió arran de l’inici de les restriccions previstes per la generalitat per un dia més tard. Així 
doncs es preveu la votació per aquesta edició.  
Gerard Lillo, tècnic de participació del Districte, explica el procediment. Les candidatures 
presentades són les següents: 
 
Candidatures Vicepresidència: 

1. Lluis Maté Solé 
 
Candidatures Comissió de Seguiment: 

1. AVV Font de la Guatlla – Magòria 
2. Aurora Martínez Sánchez Pajares 
3. Carles Rodríguez Vila 
4. Elisabeth Ventura Jacono – Escola de Música Jam Session 
5. Ignacio Irazoqui Calcabrini 
6. Jesús Mercadal Cabrera 
7. Jordi Andolz i Montalà 
8. Jordi Tarradell Segú 
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9. José Tallon Manzano 
10. Josefa Balduque Astua 
11. Julià Carrasco Martínez 
12. Leonard H. Ferran 
13. Luis Florez Macioe 
14. María de los Ángeles Almansa 
15. Paco Gómez de la Calle 
16. Rafael Serra Abarca 

 
Gerard Lillo explica el procediment per votar i facilita l’enllaç per fer-ho. Els resultats de la 
votació són els següents: 

• Vicepresidència 12 vots emesos 
o 10 vots a favor (83%) 
o 1 vot en contra  
o 1 vot en blanc 

 
• Comissió de Seguiment: 12 vots emesos 

o 11 vots a favor 
o 1 vot en blanc 

 
Renova càrrec de vicepresident el senyor Lluís Maté i queda constituïda la Comissió de 
Seguiment. S’explica que, de tota manera, la Comissió de Seguiment és un espai obert. Si algú 
vol participar, pot posar-se en contacte amb Districte. 
 
 
3. Explicació dels espais de participació: Consell de Barri i Comissió de Seguiment. 
 
Carles Rodríguez explica que a la Comissió de Seguiment es va plantejar fer una lectura del 
Reglament de participació ciutadana, per garantir que totes les persones que participen en el 
Consell de barri i en la Comissió de Seguiment estiguin ben assabentats de quines són les 
instruccions que es donen en aquest reglament i la forma en què s’han de desenvolupar. 
 
Marc Serra agraeix l’explicació i comenta que el Reglament reconeix el Consell de Barri com un 
òrgan molt important de participació. Malgrat que els consensos de Consell de Barri no són 
vinculants per defecte, hi ha un compromís de la Regidoria per tenir-los tots en compte. Cal 
trobar un equilibri entre responsabilitat institucional dels càrrecs polítics i les demandes 
ciutadanes. Avui s’ha concentrat l’energia en altres qüestions socials, sanitàries i econòmiques, 
que s’han valorat de més urgència. 
 
 
4. Presentació Projecte de Gestió Cívica Centre Cívic Font de la Guatlla. 
 
Maria Rengel, cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte, presenta 
aquest punt. 
 
El Centre Cívic Font de la Guatlla ha estat gestionat mitjançant la gestió cívica per part de l’AVV 
de Font de la Guatlla – Magòria,  i ara és moment de renovar el conveni per dos anys de 
conveni més dos anys de pròrroga. 
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Donat que la valoració general de la gestió és molt positiva, la proposta de renovació és de 
continuïtat habitual de les activitats, tallers, cessió d’espais, etc. A més, s’incorpora una línia de 
suport als grups del Centre Cívic (grup de dones, grup de gent gran i grup cultural, entre 
d’altres). 
 
Julià Bort, com a membre de l’entitat gestora, fa un resum dels objectius previstos pel curs 
2021-22 en el projecte de gestió cívica: 

• Promoure i oferir activitats d’interès pel veïnat, en relació amb l’oci i la cultura, que 
tendeixin a augmentar la convivència social. 

• Procurar difondre l’esperit de participació ciutadana, per tal d’esdevenir agents de 
transformació social. 

• Desenvolupar activitats que fomentin la pràctica sociocultural del conjunt de la 
població. 

• Possibilitar l’accés i estimular el consum de béns socials, culturals i artístics. 
• Crear projectes de suport a la creació cultural. 
• Potenciar l’existència d’espais de relació i de trobada per promoure la participació 

activa de la comunitat. 
• Oferir ús d’espais i instal·lacions que permetin que el Centre Cívic esdevingui de 

referència territorial i ciutadana, per les activitats de promoció social d’iniciativa 
municipal o ciutadana. 

• Impulsar referents col·lectius que col·laborin amb l’articulació de la comunitat, el teixit 
social i la ciutadania. 

 
S’han adaptat als tallers en format virtual arran de les indicacions sanitàries i valoren que han 
tingut bona acceptació. 
 
Marc Serra agraeix l’esforç des de les entitats gestores dels equipaments per adaptar-se als 
canvis de normativa sanitària, que s’ha fet amb responsabilitat i rigor. 
 
 
5. Reivindicacions temes pendents 
 
Leonard Ferran i Jordi Andolz exposen aquest punt com a membres de la Comissió de 
Seguiment, tot i que refereixen que hi ha més temes pendents, es va acordar en comissió 
presentar els següents; (peticions històriques, aporten fotos de totes les propostes) 

• Millora les escales de Font Florida amb el carrer Guatlla. 
• Pacificació del carrer Guatlla: L’accés de vehicles és des del carrer Polvorí i els 

vianants no es poden desplaçar tranquil·lament. La vorera és massa estreta i no 
garanteix un pas segur. 

• Renovació façana del Pavelló 8 de l’avinguda de la Reina Maria Cristina. 
• Canvi de sentit dels carrers Valls i Amposta, per evitar els embussos sobretot quan es 

tanca Montjuïc. Es proposa: 
o Carrer Valls amb un únic sentit fins a Amposta. 
o Canviar el sentit del carrer Amposta cap a Sant Fructuós. 
o Modificar els desviaments cap als carrers Mèxic i Guatlla. 
o Crear distintius per als vehicles del barri 

• Construir un àrea de jocs infantils davant Mies Van de Rohe ja que el barri només en té 
una i es troba en condicions precàries. 
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Jordi Andolz comenta que saben que els temes relatius a la circulació i la mobilitat són 
complicats, però argumenta que durant la pandèmia s’han tancat carrers amb molta celeritat a 
altres barris, i aquesta és una demanda històrica. Els veïns i veïnes de la Font de la Guatlla 
senten que viuen a un barri oblidat. 
El regidor respon que els temes de mobilitat tenen una valoració tècnica que demanarà. Sobre 
els projectes d’inversió aclareix que caldrà veure quins són possibles amb la realitat 
pressupostària pel 2021. 
 
A continuació, s’obre un torn de paraules sobre aquest punt. 
 

Intervenció Resposta 

Blanca López comenta que està molt d’acord 
amb les demandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Rodríguez assenyala que a la placeta que 
està davant dels horts es van instal·lar elements 
de gimnàstica per a gent gran. Proposa canviar-
los per un parc infantil. 

Marc Serra agraeix la participació i 
comenta que tots els canvis de sentit i de 
circulació són bones propostes. 
Tanmateix, tots aquests canvis, a més de 
requerir voluntat política, necessiten una 
opinió tècnica per donar una resposta 
definitiva. S’ha traslladat a Mobilitat i a 
Guàrdia Urbana i en el proper Consell de 
barri es donarà resposta sobre quines 
qüestions es poden programar. 
 
Pel que fa al parc infantil, quan se sàpiga 
de quins recursos es disposa per fer 
actuacions a l’espai públic, aquesta serà 
una de les intervencions prioritàries. 
L’administració és conscient que hi ha un 
consens veïnal sobre aquesta demanda. 
Quant a la part del turó i de la zona que 
limita amb Montjuïc, el mandat passat es 
va fer un treball de desafectació de 51 
habitatges del turó (3428 m2 d’habitatge 
protegit, es va generar sòl verd i sòl 
d’equipament i d’habitatge públic). La 
voluntat és donar continuïtat a aquesta 
feina de millora de l’espai públic del turó 
de Font de la Guatlla. 
Pel que fa a les escales, es té en 
compte. Potser, si estan en massa males 
condicions, es tancaran i es valorarà si 
és una intervenció de curt termini per 
portar-la a terme. 
La resta de demandes es tenen en 
compte. 
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6. Torn obert de paraules. 
 
Algunes intervencions s’han fet amb antelació. Es combinen dues intervencions telemàtiques 
amb dues escrites: 
 

Intervenció Resposta 

Aurora Martínez: 
Des que va començar la pandèmia, a Gran 
Via amb Mineria hi ha tres persones sense 
sostre. Amb una d’elles hi ha problemes de 
convivència per possible malaltia mental. 

 
 
Aquesta situació està detectada. Serveis 
Socials ja hi estan treballant. La persona no 
accepta cap recurs i l’últim recurs és fer una 
intervenció involuntària de caràcter judicial. 
Segurament aquesta situació és igual de 
desagradable per a aquesta persona que per 
a les veïnes. 

Jordi Andolz, PACAME: 
• En quin estat es troba el prec de la 

PACAME que es va acceptar? Quan 
el Poble Espanyol torni a la 
normalitat, hi ha moltes molèsties 
amb el soroll i no es respecten els 
horaris. Altres entitats i associacions 
s’hi volen sumar per trobar 
solucions. 

• D’altra banda, a l’INS XXV 
Olimpíada hi continua saltant gent a 
jugar a bàsquet i a futbol. 

En un context com l’actual, la contaminació 
acústica i els esdeveniments s’han reduït. Ja 
no hi ha grans esdeveniments. 
La tendència és la de reducció i se seguirà 
treballant perquè sigui compatible amb el 
descans de tothom. 

Jordi Andolz, com a veí: 
• Des de la Comissió de Seguiment es 

van desenvolupar 70 demandes en 
total. Valoren que aquestes dades 
haurien de ser públiques. 

• Cal més equitat a les dotacions 
econòmiques i al Decidim. Les 
inversions dels pressupostos de 
Districte no arriben al barri. 

• Cal soterrar les línies elèctriques. 
• Cal reforçar la neteja de carrers. 
• El mur de la pèrgola està en una 

situació lamentable. 
 
 

• Hi ha okupes i algunes veïnes se 
senten insegures. 

• Hi ha hagut accidents al CaixaFòrum 
que talla carrers per fer càrregues i 
descàrregues. Vol saber si tenen 
permís. 

 
 
Els pressupostos participatius estan 
congelats. De tota manera, tots els canvis es 
treballaran. 
 
 
 
 
 
Els talls de llum no depenen de l’Ajuntament, 
depenen de la companyia de la llum. 
L’Ajuntament el que fa és activar els tècnics 
perquè resolguin les avaries. Es treballarà 
per solucionar-ho definitivament. 
La delinqüència en el Districte ha baixat al 
voltant del 30 %. En un context de pandèmia 
és normal tenir més sensació de por i 
inseguretat, però les dades sobre 
delinqüència al Districte són també 
indicadors objectius. Es té en compte. 
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Es demana diferenciar entre ocupacions de 
persones en risc d’exclusió residencial i les 
que sumen activitats amb finalitats delictives. 
En el primer cas, és un problema de 
vulnerabilitat social. En el segon cas, cal 
trucar al 112. 

Leonard Ferran: 
Es poden soterrar les línies elèctriques? 

Són molt conscients dels problemes que 
generen per la mobilitat i per la seguretat. Es 
té en compte. 

 
Les preguntes que han quedat per respondre es respondran per escrit a través del Decidim 
aquesta setmana. 
 

Intervenció Escrita Resposta 
 

El Sr. Roger Cabré proposa la remodelació de 
l'espai semi peatonal situat entre el Centre 
Cívic de la Font de la Guatlla, i l'escola la 
Muntanyeta, per tal que se'l dignifiqui i se'l 
doti de zona de jocs infantils.  

I el Jordi Andolz introdueix un comentari al 
Decidim, sobre aquesta proposta, la Comissió 
de Seguiment ja fa força temps que han 
proposat una millor solució, i que es tracta de 
remodelar l'espai que hi ha actualment entre 
el Mies Van Der Rohe i les Fonts Màgiques, 
amb uun parc infantil a l'estil dels que hi ha a 
l'Espanya Industrial o Joan Miró, amb tot un 
seguit de jocs pels menuts.  Així el barri 
disposaria d’un parc infantil permanent. 

 

Es valora com a bona proposta i que ho 
podem treballar en el marc dels entorns 
escolars, sempre condicionat a disponibilitats 
pressupostàries. 

 

La Sra. Nathalie Bouziet surt cada dia a 
caminar per Montjuïc i veu que s’estan 
produint altes vandàlics sobre cotxes, 
marquesines d’autobús, van tallar les mans al 
monument a la plaça de la Sardana. Li 
preocupa molt la gran quantitat d’incidents 
durant el toc de queda. Es podria posar 
càmeres per controlar? 

 

Si, a principis d'aquest mes de novembre hem 
tingut un episodi greu de trencament de 
llunetes de vehicles (uns 40 afectats) i també 
vidres trencats d'algunes marquesines de 
parades de bus per Montjuïc. Els cossos 
policials han efectuat diverses intervencions i 
detencions.  

El vandalisme sobre l’estàtua en principi no 
està relacionat amb els fets als cotxes. 

Els cossos policials hi segueixen treballant. 
No es planteja de moment situar càmeres a 
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Montjuïc. 

La sra. Mònica Ceide comenta que l’any 
passat es va talar un arbre al c. Sant Fructuós 
21, està previst replantar un altre en 
substitució? 
 
 

Aquesta posició d'arbrat es va destoconar 
(treure soca) el passat mes de juliol de 2020, 
ara es troba en falla i per tant pendent de 
plantació d'un nou arbre. 
S’ha  inclòs aquesta posició per replantar-la 
en la campanya del 2021 i es plantarà el 
proper 1r. trimestre de 2021. 
 

 
Sra. Josefa Balduque exposa que aquest 
estiu va fer arribar un burofax al Regidor del 
Districte Marc Serra per denunciar unes obres 
al local 2 de la comunitat de Gran Via 320 
sense permís de la comunitat de propietaris 
que posteriorment és llogat pel “Centro Ayuda 
Cristiano”. 

 

 
Revisat l’aplicatiu de llicències es comprova 
que hi ha un expedient d’inspecció en tràmit. 
Per temes de confidencialitat no es poden 
donar detalls del cas, però la interessada es 
pot dirigir al servei de llicències i inspecció per 
consultar-ne el detall. 

 
 
 
Marc Serra acaba amb unes paraules de record a Maria Sebastià, tècnica del barri de la Font 
de la Guatlla durant els últims anys i gran professional del Districte, que ens ha deixat. Envia 
una salutació a Maite Bertran, tècnica de barri, que s’ha jubilat. 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


