
 

Sessió de retorn 
Re-urbanització dels jardins de les Hortes de Sant 
Bertran i Ampliació de l’Hort de la Font Trobada/Aula 
ambiental 

Dia: 27 gener 2022  Hora: 17:30 Lloc: virtual 
 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
− Javier Velasco (Consell de 

Cultura Popular)  
− Carla Altadill (Sants 3 Ràdio) 
− Jordi Bargalló (Veí Jardins St. 

Bertran) 
− Romeo d’Orazio (Ass Hort de la 

Font Trobada) 
− Narciso Benedicto (Ampa 

Escola Sant Pere Clavé) 
− Jordi Cosp (Associació Bona 

voluntat en acció) 
− Maria Àngels Brescó (Direcció. 

Col.legi St. Pere Clavé) 
− Sergi Vázquez (AVV Poble-sec) 
− Chiara Monterotti (Som la Clau) 
− Rebeca Warden (Hort de la Font 

Trobada) 
− Carol Fraile (Hort de la Font 

Trobada) 
 

Personal tècnic: 
 
− Anna Llidó (tècnica de 

barri del Poble-sec)  
− Montse Corrales (tècnica 

de barri del Poble-sec) 
− Cira Piquer (Tècnica 

participació . PdB) 
− Mariona Prat (Cap de 

PdB del Poble-sec)  
− Andreu Meixide (Tècnic   

PdB del Pobhle-sec)  
− Rosa Rafart (BIMSA) 
− Oriol Bonet (BIMSA) 
− Claudi Aguiló (Equip 

DATAAE) 
− Sergi Serrat (Equip 

DATAAE) 
− Rosa Callejas (Equip 

IM3) 
 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
− Eudosio Gutiérrez 

PSC Sants 
Montjuïc 

− David Labrador 
(Ciutadans) 

Nombre total de persones assistents: 23 
Homes: 12 
Dones: 11 
 
Ordre del dia: 
 

17:30h Acollida i presentació (a càrrec del Pla de Barris). 
17:40h Presentació del projecte Re-urbanització dels Jardins de les Hortes de Sant   

Bertran (a càrrec de l'equip redactor Dataae i BIMSA). 
18:00h Torn de paraules i aportacions de les persones assistents. 
18:30h Presentació del projecte d'Ampliació dels Horts de la Font Trobada i aula 
ambiental (a càrrec de l'equip redactor IM3 i BIMSA). 
18:50h Torn de paraules i aportacions de les persones assistents. 
19:30h Tancament de la sessió. 
 



 

Acta: 
 

1. Presentació de l’avant-projecte de la re-urbanització dels Jardins de les 
Hortes de Sant Bertran 

 
En Claudi Aguiló de l’equip DATAAE explica els antecedents amb un anàlisi i diagnosi 
dels espais públics al barri del Poble-sec; centrant-se posteriorment en aquesta part 
Est del barri en relació a la posició territorial dels Jardins de les Hortes de Sant 
Bertran, situat a cavall entre el parc de la muntanya de Montjuïc i l’estructura urbana 
més densa del barri.  

Explica les primeres propostes relacionades amb el joc lliure en relació a la Ciutat 
Jugable i finalitza ja amb la proposta concreta per tal d’ampliar i diversificar les 
oportunitats de joc i activitat física a l’espai públic, a partir de conèixer i millorar tant la 
infraestructura lúdica com els usos lúdics, i la importància social que li donem al joc 
pels seus amplis beneficis col·lectius sobretot en termes de salut, vida comunitària i 
accessibilitat. La proposta ha tingut en compte les diferents aportacions que es van fer 
en la sessió del mes d’octubre de 2021.  

 
2. Torn obert de paraules 

Sergi Gàzquez.  President AVV Poble-sec 
Pregunta si tindria més sentit allunyar els infants dels cotxes, i concentrar-los a la 
plaça de Sant Bertran; i deixar les plataformes- terrasses per a usos per a la gent gran 
i jovent. Es respon que es va decidir aquesta opció per tenir més usos infantils a dues 
terrasses del Parc del Mirador, aquelles que estan situades en contacte amb 
l’Avinguda Miramar. Es podria valorar afegir algun tipus de barana de seguretat pels 
més menuts en contacte amb l’Avinguda de Josep Carner. S’estudiarà quina tipologia 
de barana sigui la més escaient. 

Javier Velasco. President Consell de Cultura Popular i Tradicional  
Es pregunta si es tocaran els arbres donat que són de fulla perenne i alguns amb 
grans capçades. Es dona resposta que és un tema complicat a l’ajuntament ja que es 
prioritza mantenir el verd existent. Hi ha la intenció d’obrir (esponjar brancatge / 
esclarissar capçades) i/o treure alguns arbres per que hi hagi més llum. S’ha de 
treballar amb Parcs i Jardins i s’ha de consensuar en la fase executiva.  

Jordi Goñi. Casa de la Premsa 
Exposa que li ha agradat la proposta i demana si es poden substituir els bancs per 
cadires amb reposa braços  perquè la gent gran es pugui aixecar de forma més 
fàcilment. Es respon que la idea és que hi hagi de tot, cadires i bancs, de tots tipus 
(amb i sense reposa braços) per a tot tipus de públic. 

  



 

Maria Àngels – Directora. Col.legi Sant Pere Clavé 
Expressa que li agrada la proposta i que recull les propostes que es van aportar en la 
sessió anterior.  

Narciso Benedicto – Ampa Col.legi Pare Clavé- Jesuïtes del Poble-sec  
Els agrada la proposta i la proposta de la plataforma elevada (àgora), ja que els 
sembla molt adequada. Des de l’equip redactor comenten que volen accentuar la 
condició peatonals i oberta de la plaça. En aquest sentit, l’equip redactor proposa 
posar un bam elevat al pas zebra per reduir la velocitat rodada. Aquesta condició 
peatonal reforça l’itinerari-ruta per accedir al parc de Montjuïc, des del Parc del 
Mirador, passant pels Jardins de Costa i Llobera i el Passeig de Montjuïc.   

Li agrada la proposta entre d’altres coses perquè la diversitat d’usos per edats estan 
complets (els jardins respiren).  

Eudosio Gutiérrez (Conseller PSC).  
Li agrada la proposta. Afegeix que l’àmbit de les terrasses –parc del Mirador- la 
deixaria només per a usos de joves i adults i el jardins de Sant Bertran per a infants, 
famílies i veïnat en general.   

Jordi Cosp. Associació Bona Voluntat en Acció 
Proposa eliminar i/o esponjar els arbusts existents per donar més amplitud visual i de 
perspectiva als jardins. Es dona resposta amb la proposta la qual retira els arbustos i 
executa uns jardins nets, oberts i amplis per a usos diversos.   

 
3. Previsió d’obres 
Des de BIMSA s’explica la planificació prevista: 
• Equip redactor entrega Projecte executiu (abril – maig 2022) 
• Previsió d’inici obres (octubre- novembre 2022) 
• Durada de les obres 9-12 mesos 

 
Sense més, finalitza la reunió a les 18:30 hores segons horari previst. Nombre de 
persones 20.  
 

 
  



 

4. Presentació de l’avant-projecte de l’ampliació de l’Hort de la Font Trobada i la 
creació d’una aula ambiental  

Na Rosa Rafart, tècnica de BIMSA, explica el projecte on es recull i es tenen en 
compte les diferents aportacions que es van fer en les dues anteriors sessions 
realitzades (19.07.21 i 20.10.21). Exposa la geometria rectangular de la zona respecte 
la nova ocupació de l’hort, la superfície total (1.200 m2) i la separació dels nous horts 
respecte el perímetre exterior (2m). Posteriorment indica el nombre i lloc on s’ubicarà 
el nou mobiliari amb una compostadora, una caseta d’eines, un wc-sec i una zona de 
descans amb taules i cadires. Alhora informa que a l’hort actual també hi haurà una 
compostadora, una caseta d’eines, un wc-sec. Així mateix, explica el lloc on s’ubicarà 
la caseta-aula ambiental amb una superfície de 18m2 amb una pèrgola (50 m2) 
situada a l’explana del Bar Marcelino i davant de la zona de jocs infantils actual.  

Més tard, mostra gràficament (en diverses imatges 3D) la proposta de millora del futur 
Camí Escolar, des del camp de futbol de la Satalia fins arribar a l’escola pública Tres 
Pins, a l’altra banda de l’Avinguda de Miramar. La proposta millorarà l’accés dels horts, 
la il·luminació, i també els jocs infantils actuals. El camí connectarà el barri amb les 
escoles de la muntanya de Montjuïc (Escola del Bosc i Tres Pins). Aquesta proposta 
forma part dels Pressupostos Participatius (Barcelona Decidim Juny 2021) liderada pel 
Districte de S-M i fora de Pla de Barris.  

Més tard, explica que ja està encarregat l’estudi edafològic dels sòls (termini 2 mesos) 
on es valora l’estat de les terres i la seva qualitat. En cas que després de l’anàlisi sortís 
que les terres estan contaminades; les terres s’haurien de treure i portar-ne de noves. 
Això suposaria una execució més llarga però no afectaria al projecte. S’haurà de 
preveure si hi ha impacte en el pressupost i s’haurà de valorar amb el Districte de S.-M 
com cobrir el sobre-cost. 

5. Torn obert de paraules 

Chiara Monterotti. Associació Som la Clau 
Pregunta de quin material estarà construït la nova guingueta-aula ambiental i quin 
sistema constructiu es preveu. La Rosa Callejas de l’equip redactor IM3 explica que 
està en procés d’investigació, no estan definit encara els materials sostenibles de la 
futura aula ambiental. Serà una aula accessible i amb accessos normatius(mobilitat 
reduïda) al lavabo wc-sec. Pregunta també quin tipus de wc-sec s’està definint ja que 
vol saber quina gestió tindrà posteriorment. Contesta que seran lavabos del mateix 
estil que hi ha als horts de Barcelona, lavabos autoequipats. Estan estudiant els de 
l’empresa Saneseco que són uns dels referents  de lavabo i sanejament en sec 
(sanitaris ecològics que funcionen sense aigua amb una tecnologia avançada, 
higiènica i sostenible des del punt de vista ambiental i econòmic). Des de Som la Clau 
els agradaria estar informades del tema i es planteja que aquesta associació pugui 
aportar idees i suggerències en relació a aquest tema. 

  



 

Carol. Associació Hort de la Font Trobada 
Pregunta quan es tindran els resultats de la qualitat dels sòls. Des de BIMSA s’informa 
que s’han adjudicat els treballs de mostreig i començaran en breu, els resultats estan 
en uns mesos (2 mesos) i es farà un retorn dels resultats. 

Així mateix, pregunta sobre l’estudi de l’aigua de la nova mina. Des de l’equip redactor 
es comenta que el subministrament de l’aigua s’està estudiant tant si es localitza una 
mina pròpia, o de la mina de l’hort actual i/o de l’aigua de boca de la ciutat que sigui 
més propera. Indica que no té aquesta informació concreta en aquests moments. 

Sergi Gázquez. AVV Poble-sec 
Pregunta, en el supòsit que el resultat de les terres estiguessin contaminades (estudi 
edafològic) quin podria ser el sobre-cost. BIMSA contesta que si fos així hi hauria 
sobre-cost i que s’hauria de parlar amb el Dte de S-M.  

A més, pregunta quantes parcel·les hi poden haver en 1200m2. IM3 respon que entre 
60/70 parcel.les seguint les mides de l’hort actual (3mx1,5m). També exposa que la 
llista d’espera es molt llarga i que només s’ha obert la renovació dues vegades des de 
la seva creació. Es proposa que l’hort sigui més obert al barri per donar-lo a conèixer. 
Des de l’Associació de la Font Trobada es comenta que a l’assemblea i normativa 
aprovada es va decidir que el funcionament fos així per consolidar una gestió d’hort 
més estable. 

Des de AVV del Poble-sec es planteja més obertura i fer noves parcel·les per que ho 
pugui aprofitar més gent del barri. 

Rebeca Warden (Associació Hort de la Font Trobada) 
Exposa que la composició de les parcel·les s’ha fet en una zona obaga i els agradaria 
que a l’ampliació fos a la zona de més sol  (que és la zona de descans proposat) i 
planteja si es pot modificar aquest plantejament. Es contesta que tant l’hort actual com 
el proposat es troben en una zona del vessant-cara nord de la muntanya de Montjuïc 
on les hores amb més insolació solar són a l’estiu. S’han fet estudis d’insolació solar 
per les 4 estacions/anuals i que aquesta es la zona més ample, plana i assolellada on 
es pot aprofitar l’espai i donar més resposta a la necessitat del barri. Es podria 
traslladar una mica més, però quedaria l’accés més reduït.  

Romeo d’Orazio (Associació Hort de la Font Trobada) 
Demana que hi hagin més zones d’hort al barri i si es pogués fer una trobada futura 
per poder fer més seguiment. Es proposa fer arribar el projecte als assistents i anar 
explicant com va avançant el projecte i establir algun altre espai de seguiment per 
clarificar les incerteses. 

  



 

 
6. Previsió d’obres 
Des de BIMSA s’explica la planificació prevista: 

• Equip redactor entrega Projecte executiu (abril – maig 2022) 
• Previsió d’inici obres (octubre- novembre 2022).  

Atenció: inici condicionat segons resultat de l’informe final de l’anàlisi de les 
terres. 

• Durada de les obres 3-4 mesos 
 
Sense més, finalitza la reunió a les 19:15 hores abans de l’horari previst. Nombre de 
persones 23.  
 

 
 

 


