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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA FONT DE LA GUATLLA 

 

Data: 1 de juny de 2021, 18.30 h 

 

Lloc: https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_FontGuatlla_SantsMontjuic-1juny2021 

 

Presideixen el Consell 

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

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

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

 

Consellers/es/regidors 

Sr. Xavi Farré,  Conseller Tècnic  

Sr. Jaume Gaixas, GMD BeC 

Sr. Ancor Mesa,  GMD BeC 

Sr. Pepe Pérez i Calvo, GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro, GMD JxCat 

Sr. David Labrador,  GMD Cs 

Sra. Alba Gómez, GMD BxC 

Sr. Joan R. Riera, Regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb 

Discapacitat 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Font de la Guatlla – Magòria 

Salvem el Turó 

PACAME 

 

Tècnics/ques municipals 

Aida Guillen           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. Eva Hernando,   Tècnica del barri de la Font de la Guatlla 

Sr. Miquel Àngel Valdueza,  Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sra. Laura Sáez,    Policia de barri 

Sra. Sandra Escapa,   Tècnica referent de l’Estratègia municipal contra la soledat 

 

Total d’assistents: 24 persones 

 

Ordre del dia 

1. Informació del Regidor i situació actual COVID. 

2. Presentació de l’estratègia municipal contra la soledat. 

3. Informació dels projectes de millora d’entorns escolars. 

4. Programa “Cultura a la fresca a la Font de la Guatlla”. 

5. Torn obert de paraula.   

https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_FontGuatlla_SantsMontjuic-1juny2021
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1. Informació del Regidor i situació actual COVID. 

 

Marc Serra, regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri de 

la Font de la Guatlla i agraeix la participació de les persones assistents.  

 

El Regidor assenyala que, quant a la situació sanitària, les dades de contagis són positives, 

seguint una tendència de disminució i contenció. Celebra que el 31 de maig va ser el primer dia 

que a Catalunya no va morir ningú per Covid-19. Quant a les campanyes de vacunació, el 

global de la ciutat és que un 43% de les persones majors de 15 anys a la ciutat tenen, com a 

mínim, la primera dosi; mentre que els que tenen la pauta de vacunació completa són un 19%. 

La previsió és que es pugui arribar a un 70% de vacunació durant el mes d’agost, sempre que 

es mantingui el ritme de vacunació, arribant a la xifra d’immunitat de grup. La col·laboració de 

les administracions, tant en recursos humans com en disposició d’equipaments, ha estat 

essencial per arribar a aquests números de vacunació.   

 

A mesura que reunir-se i celebrar és més segur, es recupera l’activitat cultural i associativa. 

Així, la Festa Major de la Font de la Guatlla, reconvertida en el format de “Cultura a la fresca”, 

se celebrarà enguany, del 17 al 20 de juny. Des de la Comissió de Festes es detallarà com es 

desenvoluparà, al punt 4 de l’ordre del dia.  

 

Progressivament s’han anat recuperant algunes activitats culturals, com el 65è aniversari de la 

Coral de Sant Medir i el Firaentitats. Les perspectives són bones, de recuperació de l’activitat. 

 

Marc Serra indica que el proper dimecres 9 de juny, a les 18:00h, se celebra l’entrega dels 

Premis Sants-Montjuïc. El barri de la Font de la Guatlla és un dels protagonistes, amb l’escola 

de música Jam Sesion.  

 

Recorda que s’està treballant en el Pla de Mobilitat de la Font de la Guatlla, en un grup 

específic, en col·laboració amb la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. S’ha presentat 

un calendari i un pla de treball, i la intenció és acabar 2021 amb un Pla de Mobilitat consensuat 

i aprovat.  

 

En paral·lel, s’està desenvolupant el carril bici de Gran Via, donant més seguretat tant al ciclista 

com al vianant, segregant el carril bici i deixant-lo fora de la vorera. Durant les properes 

setmanes hi haurà reunions sobre aquest projecte.  

 

 

2. Presentació de l’estratègia municipal contra la soledat. 

 

Joan Ramon Riera, regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, 

presenta els principals trets de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, assenyalant 

que és una aposta ferma de l’Ajuntament per abordar aquesta problemàtica des de les 

institucions. Remarca que la situació sociosanitària actual ha fet més rellevant la necessitat 

d’abordament de la soledat no volguda. 

 

L’Estratègia municipal contra la soledat es planteja amb un horitzó de treball de deu anys 

(2020-2030) i a partir de quatre línies estratègiques transversals i complementàries que són les 

següents: 
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1. Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en la ciutat i en el 

benestar de les persones que l’habiten. 

2. Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat. 

3. Reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris per fer front a les 

situacions de soledat. 

4. Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la 

soledat. 

 

El Regidor remarca que, malgrat la incidència de la soledat no volguda en la tercera edat és 

rellevant, és una qüestió intergeneracional, lligada fortament a canvis vitals substancials.  

 

Joan Ramon Riera assenyala que el treball des del territori, des dels barris i els equipaments 

de proximitat, és essencial per abordar la problemàtica de la soledat.  

 

Radars i Vincles, entre altres programes, han tingut un paper molt important en els darrers 

anys, però l’Ajuntament ha d’anar més enllà i arribar a més gent. Aquesta és la voluntat de 

l’Estratègia.  

 

Sandra Escapa, tècnica referent de l’Estratègia municipal contra la soledat, continua explicant 

la mesura. 

 

El procés d’elaboració de l’Estratègia municipal contra la soledat es basa en la confluència de 

cinc esferes: 

1. Esfera ciutadana i d’entitats. L’Estratègia municipal contra la soledat ha de respondre a 

les necessitats diverses i canviants de la població de Barcelona, i, per això, té en 

compte tant els ciutadans i les ciutadanes particulars com les entitats socials que 

també treballen activament per combatre la soledat. 

2. Esfera acadèmica. Recull l’assessorament i la recerca del Consell Assessor Científic 

contra la Soledat (CACS), i també de persones expertes vinculades al món universitari. 

3. Esfera internacional. Atenció a les pràctiques i iniciatives per combatre la soledat que 

es duen a terme internacionalment, per tal de situar Barcelona com una ciutat europea 

referent en la lluita contra la soledat. 

4. Esfera de diagnosi i anàlisi de dades. Compilació i producció constant de dades, 

indicadors i resultats sobre soledat, per conèixer realitats canviants i mesurar impactes 

d’iniciatives que s’apliquen. 

5. Esfera interna d’elaboració. Construcció de l’Estratègia municipal contra la soledat a 

partir de sessions de treball, cocreació i contrast transversals, amb la col·laboració de 

totes les gerències municipals. 

 

L’Estratègia municipal contra la soledat es lidera des de la Regidora d’Infància, Joventut, 

Persones Grans i Persones amb Discapacitat, amb la col·laboració i l’impuls des de la Gerència 

Municipal per tal d’involucrar-hi tot l’Ajuntament, amb la implicació més directa de l’Àrea de 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i la coordinació de la Direcció de Serveis 

d’Infància, Joventut i Persones Grans. Tanmateix, es compta amb la col·laboració d’altres àrees 

de l’Ajuntament, com Ecologia Urbana.  
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L’Estratègia està en fase acadèmica, de diagnosis, i a curt termini es començarà a elaborar el 

document executiu, que permeti elaborar un pla d’acció. S’espera poder disposar d’aquest pla 

d’acció l’estiu de 2021.  

 

Hi ha més informació sobre l’Estratègia municipal contra la soledat i l’Observatori de la soledat 

de Barcelona al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-

contra-la-soledat/estrat%C3%A8gia-municipal-contra-la-soledat  

 

S’obre un torn obert de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Julià Carrasco: No fa cap favor que el 

Regidor vingui a la Font de la Guatlla i 

assenyali que no coneix les particularitats del 

barri. 

Joan R. Riera: Admet no conèixer el mapa 

d’equipaments de la Font de la Guatlla, però 

sí que coneix el barri.  

Leo Ferran (AVV Font de la Guatlla): 

Remarca la necessitat del barri de disposar 

d’espais de reunió, sobretot pel que fa a la 

gent gran i al jovent. 

Joan R. Riera: Hi ha 58 Casals de Barri a la 

ciutat de Barcelona, mentre que hi ha 73 

barris. Coneixen la necessitat d’avançar, per 

tant, en aquesta línia.  

Helena: Agraeix el funcionament del servei 

de teleassistència. 

Joan R. Riera: Vincles, Radars i el servei de 

teleassistència són tres projectes molt 

importants contra la soledat i contra 

l’aïllament social. Però, si és necessari, hem 

de ser capaços de reescalfar i transformar 

aquests serveis per donar resposta a una 

demanda canviant i creixent.  

Blanca López:  

 Es planteja que a l’Estratègia contra 

la soledat es contemplin altres 

perfils, com persones amb malalties 

que els impedeix sortir de casa i 

estan en situació de soledat?  

 Mentre l’Estratègia s’implementa, hi 

ha algun recurs per aquelles 

persones que estan actualment en 

situació de soledat? 

Joan R. Riera: L’Estratègia contra la soledat 

està en fase de redacció del projecte, la 

voluntat és que s’aprovi a l’estiu. El 

programa Vilaveïna, el nou servei d’atenció 

domiciliaria (SAD), un projecte d’atenció 

social i d’atenció a la dependència des de la 

proximitat del barri. Està en prova pilot a 16 

barris, des de fa unes setmanes. 

Marc Serra: Els barris de Sants-Montjuïc que 

disposen d’aquesta prova pilot de Vilaveïna 

són Sants-Badal i La Marina. No es descarta 

que el programa es pugui estendre a altres 

barris, incloent la Font de la Guatlla.  

 

 

3. Informació dels projectes de millora d’entorns escolar. 

 

Miquel Àngel Valdueza, de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de 

Sants-Montjuïc, explica que hi ha una Mesura de Govern per protegir els entorns dels centres 

escolars i durant aquest any 2021. Es faran obres, liderades per Ecologia Urbana, a alguns 

dels centres educatius de la ciutat, 12 centres al Districte de Sants-Montjuïc, dos d’aquest 

estan situats a la Font de la Guatlla, l’Escola Pau Vila i l’Institut de la 25a Olimpíada.  

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/estrat%C3%A8gia-municipal-contra-la-soledat
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/barcelona-contra-la-soledat/estrat%C3%A8gia-municipal-contra-la-soledat
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S’ha implicat a les escoles, a l’alumnat i a les famílies en un procés participatiu per decidir com 

han de ser els entorns d’aquests centres. Els projectes ja s’han presentat a la comunitat 

educativa i la previsió és que les intervencions siguin en els mesos de juliol i agost.  

 

El tècnic mostra en pantalla els plànols de les intervencions que es portaran a terme. Aquests 

plànols es poden consultar al següent enllaç: https://ajbcn-decidim-

barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11452/EntornsescolarsFG.pdf  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Jordi Andolz: S’estan creant nous espais 

d’estada. S’ha pensat en quin impacte tindrà 

això en la seguretat del barri? Es desplaçarà 

activitat festiva que actualment es troba en 

altres espais, com a Maria Cristina. 

 

Ivana: S’han tingut en compte les 

associacions de veïns en aquests projectes 

de Protegim les escoles? Se les ha 

involucrat en la presa de decisions? 

Marc Serra: S’està tenint en compte la 

ubicació que té la Font de la Guatlla i estem 

treballant amb PACAME i la Comissió de 

Seguiment del Consell de Barri per 

minimitzar l’impacte dels grans 

esdeveniments. Quan fem intervenció a 

l’espai públic estem tenint en compte que no 

es puguin utilitzar com a espais d’oci 

nocturn. Es revisaran els criteris, però s’ha 

de tenir en compte que les persones que 

porten els infants a les escoles també són 

veïns i veïnes, i han participat activament en 

el procés participatiu. 

Josefa Balduque: El Consorci d’Educació ha 

pensat en tenir en compte l’accés dels 

infants i adolescents amb discapacitats als 

centres educatius?  

Marc Serra: Es pren nota de les aportacions i 

valora positivament la lluita per millorar els 

entorns escolars del Districte, per part de la 

veïna.  

Pere Ramon:  

 Per què s’ha triat instal·lar coixins 

berlinesos? Les franges rugoses són 

preferibles, no es poden esquivar.  

 Us heu plantejat tallar el carrer 

Montfar? Des de l’institut fins el 

carrer Amposta, per reduir el trànsit, 

hi ha molts vehicles d’autoescoles. 

Aquesta mesura s’hauria 

d’acompanyar d’una alternativa per 

facilitar que el trànsit de vehicles del 

barri tingui facilitat per sortir direcció 

Cornellà.  

Marc Serra: Assenyala que desconeix si 

tècnicament és millor una opció que l’altre, 

però valora que hi ha alternatives de 

transport públic a l’entorn de la Font de la 

Guatlla que connecten amb els municipis del 

Baix Llobregat.  

 

Miguel Àngel Valdueza: Tècnicament, la 

millor solució és fer-ho amb aglomerat, però 

és més car. Entre els coixins berlinesos i les 

franges rugoses, acústicament generen més 

molèsties les segones. S’ha decidit que pels 

entorns escolars és millor el coixí berlinès, 

perquè fa que els vehicles hagin de frenar 

més.  

 

Quant a carrer Montfar, hi ha un calendari i 

un programa de treball establert, es 

comunicarà a la Comissió de Seguiment 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11452/EntornsescolarsFG.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11452/EntornsescolarsFG.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11452/EntornsescolarsFG.pdf
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Intervenció Resposta 

quines seran les línies d’actuació. S’ha de 

tenir en compte que això queda dins del Pla 

de Mobilitat de la Font de la Guatlla. 

Jordi Andolz: Se suma al missatge del veí 

Pere Ramon, assenyalant que s’ha reiterat la 

necessitat de disposar de més sortides del 

barri, més facilitat perquè els vehicles 

motoritzats puguin sortir del barri amb 

agilitat. Actualment hi ha un únic carrer de 

sortida, mentre que hi ha 5 d’entrada.  

Miguel Àngel Valdueza: S’ha encarregat un 

Pla de Mobilitat de la Font de la Guatlla per 

tractar tots aquests aspectes amb la 

ciutadania i elaborar un document que 

permeti millorar la situació del barri.  

 

 

4. Programa “Cultura a la fresca a la Font de la Guatlla”. 

 

Julià Carrasco, de la Comissió de Festes de la Font de la Guatlla, explica el programa “Cultura 
a la fresca a la Font de la Guatlla”. 
 
Tot i tenir en compte les restriccions establertes pel Procicat, s’ha decidit adaptar la Festa Major 
de la Font de la Guatlla a un format que es pugui portar a terme, reinventada a Cultura a la 
Fresca. Es garantiran totes les mesures sanitàries i els protocols de seguretat ciutadana. Es pot 
consultar el programa al següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/files/1621960969_triptic_CulturaFGuatlla_4.pdf  
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Ivana: Sobre el volum d’activitats que es 

porten a terme a la Festa Major, demana que 

la Comissió de Festes tingui en compte als 

veïns de l’entorn del Casal on es fan els 

actes. 

Julià Carrasco: El volum d’activitats aquest 

any serà molt més reduït. Una cosa ha 

d’estar clara, però, una festa sempre és una 

festa, tot i que sempre s’ha de respectar el 

decans dels veïns i veïnes. Les activitats 

acabaran a les 22:00h.   

 

Jordi Andolz (PACAME): Explica que, sobre 

la Festa Major d’enguany, s’ha parlat amb la 

Comissió de Festes i aquest any serà una 

prova pilot de cara a futures edicions, 

incorporant alguns canvis per observar si 

generen menys molèsties als veïns i veïnes 

de l’entorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/files/1621960969_triptic_CulturaFGuatlla_4.pdf
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5. Torn obert de paraula. 

 

Intervenció Resposta 

Josefa Balduque: Remarca que hauria 

d’estar a l’ordre del dia l’aprovació de l’acta 

de la sessió anterior. Farà arribar aquesta 

queixa per Registre, adreçada a Eva 

Hernando. 

Marc Serra: Es pren nota de les aportacions. 

Helena: Volia saber com usuària del Centre 

Cívic Estació de Magòria si les obres de 

remodelació de Can Batlló afectaran el 

centre cívic de la gent gran i al jardí. 

Marc Serra: El projecte executiu del parc de 

Can Batlló ja està redactat, després de 2 

anys de procés participatiu. Estem 

actualment en procés de licitació d’obres i la 

voluntat es que aquestes puguin iniciar a 

finals del 2021. Són 14 mesos d’obres així 

que, amb aquesta calendarització, estarien 

finalitzades pel primer trimestre de 2023.  

 

Sobre les afectacions de les obres, es 

formarà una Comissió de Seguiment de les 

obres i es convidarà als veïns i veïnes 

afectades per les molèsties de les obres.  

Jordi Andolz:  

 

Com a PACAME,  

 Sobre una reunió que va haver-hi al 

2020 amb Albert Batlle i altres 

representants polítics del Districte, 

es va acordar fer una marxa 

exploratòria per detectar les 

problemàtiques d’incivisme al barri. 

Confia en que es pugui portar a 

terme aquesta marxa exploratòria, 

ara que la situació sanitària ha 

millorat. 

 En relació amb un prec que ERC va 

presentar l’any 2019 i que va ser 

acceptat, pregunta quines accions 

s’han portat a terme i quines són 

presents encara. Es mostra 

preocupat per la tornada a la 

normalitat i l’impacte que tindrà això 

en la Font de la Guatlla.  

 A la darrera reunió es va valorar que 

el parc infantil al davant del Mies Van 

Der Rohe no és viable per falta 

d’espai. Es considera que no és així, 

però en qualsevol cas, s’han de 

cercar alternatives.  

Marc Serra:  

 Sobres les molèsties derivades de 

l’oci nocturn, hi ha un compromís del 

Govern de treballar-ho, si bé és cert 

que això va ser l’any 2019 i ha 

canviat molt la situació. Quan es 

reactivi l’oci nocturn, es compromet a 

fer una passejada amb el veïnat per 

detectar aquestes problemàtiques.  

 Sobre el parc infantil a l’entorn del 

pavelló Mies Van Der Rohe, es va 

explicar a la Comissió de Seguiment, 

hi ha una sèrie de criteris de 

protecció del patrimoni cultural i no 

és possible. S’estan treballant 

diferents alternatives a la mateixa 

Comissió.  

 Sobre el soterrament de les línies 

elèctriques, ens preocupa i és un 

problema que tenim present. És un 

vergonya, que ve acompanyada 

d’una nova pujada de la tarifa del 

subministrament elèctric, o de talls 

en el subministrament. Des de 

l’Ajuntament s’està treballant en un 

pla d’inversions amb Endesa. 

 Sobre neteja dels carrers, els equips 
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Intervenció Resposta 

Com a Comissió de Seguiment: 

 En relació amb el soterrament de les 

línies elèctriques, es va comunicar 

que Endesa no està obligada en 

aquests casos a actuar, però 

l’Ajuntament hauria de prendre 

accions. Es demana que 

l’Ajuntament faci una actuació en 

aquesta línia. 

 Es valora que la neteja de la via 

pública és deficitària. No és suficient 

que passi la brigada amb 

escombres, sinó que cal 

periòdicament que hi hagi neteja 

amb desinfectant i mànega a 

pressió.  

 El mur de la pèrgola és una 

demanda històrica, s’ha de dignificar 

la zona. 

 Sobre aparcaments perillosos a 

carrer del Rabí Rubèn, de vehicles 

voluminosos a la càrrega i 

descàrrega, es demana una solució 

per evitar els potencials accidents de 

trànsit. 

 S’han detectat intents d’ocupació al 

barri.  

 Sovint es talla el carrer Mèxic de 

pujada, pel Caixa Fòrum, per 

càrrega i descàrrega. Es demana 

que es trobi una alternativa a 

aquests talls del trànsit.  

de neteja treballen molt. És veritat 

que cada dia no es fa d’aquesta 

forma, intensiva, però demana 

respecte cap els treballadors i 

treballadores. S’acaba d’adjudicar el 

nou contracte de neteja, així que el 

Regidor demana paciència perquè hi 

haurà canvis substancials. Marc 

Serra indica que, Si els sembla bé, 

quan el contracte estigui en 

funcionament, es pot demanar als 

tècnics de neteja de referència que 

vinguin al Consell de Barri a explicar 

el nou projecte.  

 Sobre el mur de la pèrgola, està 

detectat però és una actuació molt 

costosa. Està a la llista de qüestions 

pendents per abordar. Es continuarà 

treballant.  

 Sobre els temes de mobilitat, els 

deixem pel futur Pla de Mobilitat, que 

serà l’espai adequat per tractar-les.  

 Sobre la qüestió del Caixa Fòrum i 

els talls de carrer, i la resta de 

temes, es pren nota i es revisaran 

tècnicament. 

Laura Albiol (Salvem el Turó):  

 S'ha comentat que ja s'ha començat 

a treballar en el Pla de Mobilitat i que 

s'ha compartit amb diferents entitats. 

Des de Salvem el Turó ens 

encantaria participar en el procés. És 

possible? 

 Remarca la necessitat de disposar 

d’espais comunitaris per la salut 

mental de les persones joves.  

Marc Serra:  

 Per suposat, es convocarà a Salvem 

el Turó a les sessions.  

 Quant a la necessitat de disposar 

d’espais comunitaris, es mostra 

d’acord amb la veïna, i assenyala 

que al Turó hi és l’oportunitat amb la 

peça d’equipament disponible.  

Pere Ramon:  

 Agraeix al Regidor que fa un any li 

va plantejar tres preguntes que no va 

saber respondre en aquell moment, 

però va obtenir una resposta per 

Marc Serra: Es transmet la pregunta a l’IBE a 

través del Consell d’Equipaments, que és el 

proper 10 de juny. Sigui per justificació 

econòmica o pel que sigui, el col·lectiu de 

nudistes té dret a tenir el seu espai.  
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escrit en tres setmanes.  

 Sobre les Piscines Bernat Picornell, 

planteja que ha entrat per Registre 

diferents sol·licituds i no se li ha 

donat resposta, quan l’administració 

teòricament està obligada a fer-ho 

en un termini d’un mes. 

 El veí explica i valora positivament 

que a les Piscines Bernat Picornell 

és a l’únic equipament públic a 

l’Estat espanyol en el que hi ha un 

horari nudista. A l’estiu, des de fa 

dos anys, aquest horari deixa 

d’existir. La resposta de l’IBE és que 

durant l’estiu mai s’ha mantingut 

aquest horari d’activitat, però això no 

és cert, el col·lectiu de nudistes 

tenim registres d’entrada a 

l’equipament d’anys anteriors al 

2019. La resposta de l’IBE, a més a 

més, no justifica en cap cas aquest 

tancament, no es donen 

explicacions, ni tan sols 

econòmiques. Es demana una 

resposta clara de per què no es 

permet a l’estiu que els dissabtes hi 

hagi horari nudista.  

Julià Carrasco: Es demana instal·lar una  

marquesina per l’autobús 13 a l’avinguda de 

Francesc Ferrer i Guàrdia, en direcció al 

CAP de Manso. No hi ha cap tipus de 

protecció per les persones que esperen 

l’autobús. No és veritat que  no hi hagi espai 

suficient entre els arbres que hi ha a la 

vorera.  

Marc Serra: Assenyala que li consta que és 

un tema que es va plantejar a la Comissió de 

Seguiment i que s’està treballant amb 

mobilitat, amb TMB. Tècnicament, sembla 

que és complex per la distància entre els 

arbres, però es trobarà una solució per tenir 

una marquesina.  

Mònica, per escrit: Al carrer Sant Fructuós hi 

ha, almenys, dos arbres per plantar. Al 

novembre, la Gerència del Districte va 

comunicar que estava previst plantar-los 

durant el primer trimestre de 2021, però no 

ha estat així. Quins han estat els motius de 

l’ajornament? Quan es plantaran? 

Marc Serra: És cert que no s’ha respectat la 

calendarització. A causa de la crisi 

sociosanitària de la Covid-19 hi ha una 

acumulació d’arbrat per plantar i hi ha un 

endarreriment en la calendarització. La 

previsió és que sigui entre l’octubre i el 

desembre de 2021, ja que és un arbrat 

d’espècie freda. 

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


