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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA FONT D’EN FARGUES 

 

Data: 23 de març de 2021, 18.30 h 

Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/barrifontdenfargues 

 

Taula del Consell: 

Sra. Rosa Alarcón,  Regidora del Districte d’Horta-Guinardó. Presidenta. 

Sr. Diego Hernández,   Conseller del barri de la Font d’en Fargues. 

Sra. Núria Carmona,  Consellera tècnica. 

Sr. Eduard Vicente,  Gerent del districte. 

 

Consellers/es: 

Sra. Magna Martín,   GMD ERC. 

Sr. Carme Cánovas,   GMD JxCat. 

Sr. Nicolás Ortiz,   GMD Cs. 

Sra. Milagros Casas,   GMD BxC. 

Sr. Raül Ortega,  GMD PSC. 

 

 

Tècnics i tècniques municipals: 

Sr. Andreu Parera,    Tècnic de Participació del Districte d’Horta-Guinardó. 

Sra. Irene Esteban,    Tècnica de Direcció de Serveis de Mobilitat. 

Sr. Eugeni Rico,     Tècnic de la Direcció de Serveis de Mobilitat . 

Sra. Maribel Marín,    Tècnica de la Font d’en Fargues. Districte d’Horta-Guinardó. 

 

Total d’assistents: 48 

 

Ordre del dia:  

1. Informacions de la Regidora i diagnosi al barri. 

2. Infraestructures al barri (escales mecàniques passatge Font de la Mulassa, reforma de 

la Plaça Font d’en Fargues i aigua de la Font, inversions i manteniment a la zona alta 

del barri). 

3. Entorns escolars i situació del Projecte Protegim les Escoles. (Pacificació dels entorns 

de l’Escola Àngels Garriga. Pacificació del carrer Peris Mencheta. Vorera contínua Pg. 

Maragall). 

4. Línies estratègiques del PAD al barri i possibles inversions i ajudes a entitats socials. 

5. Projecte de Protecció Patrimonial al barri. 

6. Projecte d’Horta Urbà. 

7. Projecte del Parc dels Tres Turons. 

8. Torn obert de paraules.  
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1. Informacions de la Regidora i diagnosi al barri. 

 

Diego Hernández, Conseller del barri de la Font d’en Fargues, inicia la sessió i dóna la 

benvinguda a tothom, recordant l’ordre del dia. Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta-

Guinardó, recorda a les persones afectades per la Covid-19 i les veïnes que ens han deixat 

durant el darrer any a causa de la malaltia. 

La Regidora informa sobre qüestions generals del Districte. S’han produït dos fets rellevants: 

 El proper divendres es farà l’adjudicació definitiva del nou contracte de neteja.  

Aquest contracte comptarà amb un increment important del pressupost, i això 

repercutirà en uns barris més nets i una millor recollida de residus. A més a més, la 

neteja del verd serà assumit des d’aquest mateix contracte i no per Parcs i Jardins. 

 Incorporació de nous agents de la Guàrdia Urbana. Hi ha un projecte nou al Districte,  

policia de proximitat, la qual també treballarà des de la vessant preventiva. Es preveu 

una reunió del policia de barri amb les entitats de la Font d’en Fargues. 

 

 

2.Infraestructures al barri (escales mecàniques passatge Font de la Mulassa, reforma de 

la Plaça Font d’en Fargues i aigua de la Font, inversions i manteniment a la zona alta del 

barri). 

 

Pel que fa a les qüestions pròpiament del barri de Font d’en Fargues, Rosa Alarcón comparteix 

en pantalla un mapa dels projectes i resumeix el seu estat actual. Es pot consultar el document 

a l’enllaç:  

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-

guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_cb_font_fargues.pdf  

 Escales mecàniques de la Font de la Mulassa: S’iniciarà el projecte executiu i es 

preveu la seva aprovació dins el Pla de Barris del Carmel. Es preveu instal·lar les 

escales durant aquest mandat. 

 Plaça Font d’en Fargues: el projecte executiu es va acordar durant el passat mandat. 

Actualment, està en marxa la tramitació administrativa i s’espera que a l’estiu estigui  

aprovat el projecte definitiu. Pel que fa al PIM, en aquest mandat està en construcció, 

ja que van arribant els recursos de manera gradual a través de diferents acords. 

Enguany no es podrà començar la plaça, ja que el projecte executiu estarà preparat a 

l’estiu, mentre que totes les inversions del 2021 han d’estar començades i acabades 

durant el mateix any. Amb tot, assegura que l’obra de la plaça de la Font d’en Fargues 

és una prioritat per al Districte, i s’està treballant per fer-ho possible durant el 2022. 

Comenta que el cost total és de 2,5 milions d’euros. Afegeix que hi ha una part de les 

Guinguetes i de la part de l’aigua de reserva patrimonial i que s’ha fet un accés 

provisional a la plaça. 

 A més a més, comenta que hi ha hagut un pacte amb ERC per projectes de proximitat 

al Districte, de 3’2 milions d’euros. En aquest sentit, hi ha dues actuacions importants al 

barri:  

 Tres Turons. Al mes de juliol s’espera la proposta dels arquitectes, que estan treballant 

en: la xarxa de camins; la contenció d'actuacions dutes a terme al Parc del Guinardó; la 

pavimentació de les escales i accessibilitat; zona d'estada Pintor Padilla; restauració 

del pont de Mühlberg; restauració del parc històric del Parc del Guinardó i intervenció 

patrimonial a la Font del Cuento; millora dels talussos i consolidació de 

la cantera Tenerife; projecte d'enllumenat comú a tot el parc; estudi dels entorns 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_cb_font_fargues.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_cb_font_fargues.pdf
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de Marsans i Rof; l'hort urbà de l’entorn de Santuari i zones de reforestació. També 

s’inclou la intervenció de la retirada de fibrociment que afecta a Can Baró, Carmel i 

Font d’en Fargues. 

 Amb l’acord d’ERC es compta amb el projecte executiu de les escales de Llobet i Vall-

llosera.  

 

Eugeni Rico, Tècnic de la Direcció de Serveis de Mobilitat, explica el projecte d’àrea verda a la 

Font d’en Fargues.  

 

Eugeni Rico exposa que l'Àrea Verda és un projecte de ciutat que pretén, en els propers dos 

anys, acabar de regular el 40-45% de les places d’estacionament que faltaria regular a la ciutat. 

El projecte preten posar ordre a l'espai públic, així com protegir l'estacionament dels residents a 

cadascun dels barris. A més a més, es regularà la zona d'àrea blava al voltant dels eixos 

comercials de forma que s’afavoreixi la rotació, i la transformació en "Àrea DUM" de les places 

de càrrega i descàrrega. Això repercutirà en un millor control i ús d'aquestes places. Aquesta 

actuació també contempla la baixada de motos de vorera a calçada, al mateix temps que 

n’ampliarà l’oferta de places d’aparcament amb l’objectiu d’alliberar voreres. 

 

Comparteix en pantalla una presentació per mostrar la forma en què es portarà a terme la 

regulació a tota la ciutat: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-

guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_cb_font_fargues.pdf   

 

 

A final del 2021 es regularà l’Àrea Veda al barri de La Font d’en Fargues. 

 

Així, La Font d'en Fargues és la zona 31, que quedarà limítrofa amb la zona 25, que serà al 

Carmel, i la 33, d'Horta-Sud. 

 

Respecte al calendari, els estudis començaran el mes de maig i posteriorment es farà la 

redacció del projecte de senyalització. Un cop estigui revisat conjuntament amb el Districte i 

ajustat a les necessitats del territori, es procedirà a fer la gestió adient. Això inclou una fase de 

comunicació als veïns sobre quan s'iniciarà la senyalització, els procediments necessaris per 

poder aparcar en aquesta zona, etc. i finalment es farà operatiu durant el mes de novembre 

d'enguany. 

 

S'obre un torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Lluís González: Agraeix a l'equip tècnic la 

feina feta. Pregunta per les zones de 

desbordament. Ell és un veí de la zona 

frontera del carrer Llobregós, i està a la zona 

de la Plaça de les Bugaderes. Aquesta és un 

niu de brutícia i incivisme. Sempre està plena 

de cotxes. Demana si serà així sempre la 

zona de desbordament i de quina manera es 

farà. 

 

Rosa Alarcón: Els estudis tècnics que es 

faran a cada barri analitzaran les zones de 

desbordament. En aquest cas, a la zona de 

les Bugaderes, limitarà més amb la part 

d'Horta-Sud i no tant amb Font d'en Fargues. 

Tot i això, comenta que el detall concret es 

veurà amb els estudis tècnics. A la tardor 

s’haurà regulat l’àrea verda a la 

Font d'en Fargues. De moment, hi ha un 

planejament general i un calendari. Quan la 

proposta sigui més concreta es traslladarà 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_cb_font_fargues.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_cb_font_fargues.pdf
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als veïns. Afegeix que quan es reguli, els 

cotxes abandonats es retiraran per força i 

que només pel fet de pintar es neteja molt tot 

l'espai. 

 

Andreu Parera, Tècnic de Participació del Districte d'Horta-Guinardó, comparteix en pantalla 

una presentació, que es pot consultar al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-

guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_pressupost_participatiu_consell_de_barri

_13.pdf 

 

- L’Ajuntament de Barcelona va engegar projecte de pressupostos participatius durant el 

febrer 2020, per primera vegada a la història. El projecte consisteix en què la 

ciutadania proposi projectes d’inversió i, després d’un procés, la mateixa ciutadania 

mitjançant una votació decideixi quins projectes es portaran a terme amb els diners 

destinats als pressupostos participatius. S’han presentat prop 2000 projectes a la 

ciutat, dels quals, 825 han superat els criteris tècnics. 

- A conseqüència de la pandèmia, es va haver d’aturar el procés i s’ha fet un 

replantejament. En aquest sentit, explica que la xifra prevista inicialment de 75 milions 

d’euros s’ha vist reduïda a 30 milions per tota la ciutat, dels quals, 3,2 milions son pel 

districte d’Horta-Guinardó. Per realitzar el repartiment entre districtes s’han tingut en 

compte diferents criteris redistributius. D’entrada, el 50% del pressupost està repartit de 

manera equitativa, mentre que la resta segueix criteris demogràfics i socioeconòmics.  

- En referència a les fases del projecte, s’han realitzat la primera i segona fase 

(presentació de projectes d’inversió i valoració de criteris i viabilitat tècnica d’aquests). 

S’ha incorporat un període d’aclariments tècnics durant la primera setmana de març, 

per tal que aquelles persones que hagin presentat projectes i se’ls hagi denegat puguin 

al·legar i conèixer-ne els motius. La tercera fase s’inicia el 22 de març i s’estén fins al 5 

d’abril, en la qual s’haurà de triar quins són els 20 projectes amb més suport. La quarta 

fase s’iniciarà el 6 d’abril fins al 7 de maig i consistirà en la concreció de detalls tècnics 

dels projectes. La cinquena fase serà durant el mes de juny, en la qual es votarà els 

projectes que finalment s’executin al Districte, amb el topall de pressupost de 3’2 

milions d’euros.  

- L’import màxim per projecte no pot superar el 50% de la dotació econòmica assignada. 

Per tant, al Districte d’Horta-Guinardó no pot superar 1’6 milions d’euros. 

- La votació serà digital, més segura i més àgil, amb doble verificació: padró municipal i 

telèfon mòbil. 

- El nombre mínim de projectes a votar són dos fins a exhaurir el topall màxim assignat 

al Districte. 

- Al Districte d’Horta-Guinardó corresponen 69 projectes que han superat la fase tècnica. 

D’aquests, 4 són al barri de Font d’en Fargues. Es poden consultar al web: 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4422/proposals?f

ilter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D

=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=stat

e_not_published&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=

125&filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Bactivity%5D=&filter%5Bactivity%5

D=all 

 

S'obre un torn de preguntes en relació amb aquesta qüestió: 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_pressupost_participatiu_consell_de_barri_13.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_pressupost_participatiu_consell_de_barri_13.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_pressupost_participatiu_consell_de_barri_13.pdf
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Intervenció Resposta 

Virginie, de l’AFA Escola font Fargas pregunta: 

"Hola, no he entès molt bé la diferència entre  

pressupostos i processos participatius" 

 

Rosa Alarcón: Els pressupostos 

participatius consisteixen amb que els 

veïns decideixin les inversions a través de 

les votacions. Per contra, els processos 

participatius són sessions com per exemple 

el Consell de Barri d'ara, llocs on els veïns 

plantegen les qüestions que volen per al 

barri i ells contesten de quina manera 

s'avança amb els projectes.   

 

 

 

3. Projecte Tres Turons 

 

Rosa Alarcón explica que hi ha un projecte d'escales a La font de la Mulassa. Tot i que no surti 

com a projecte seleccionat a pressupostos participatius, hi ha finançament per desenvolupar 

les escales mecàniques i el projecte executiu es durà a terme durant el 2021 dintre del Pla de 

Barris del Carmel. 

 

La Regidora explica el projecte de tancament dels búnquers del Carmel, i comparteix en 

pantalla una presentació. 

 

Exposa que al Turó de la Rovira fa temps que hi ha problemes de civisme i convivència entre 

els veïns que viuen allà i el turisme. S'havia convertit en un espai de referència nocturn per als 

turistes quan venien a la ciutat de Barcelona. Això afectava la convivència, així com el passat 

històric de barraques i poblat ibèric en aquest espai. Les restes arqueològiques s'estaven fent 

malbé i, per tant, la proposta és un tancament de la bateria antiaèria. Estan treballant en la part 

de preservació a fi que es converteixi en un bé cultural d'interès local.  

 

Eduard Vicente, Gerent del Districte d’Horta-Guinardó, mostra en pantalla una presentació amb 

un mapa de la zona i la proposta de tancament. 

 

Declara que l’objectiu és tancar l'espai a les nits i que pugui estar oberta durant el dia. Té una 

previsió de sis accessos. 

 

El concepte de tancament compta amb una tanca transparent que recorre el perímetre mostrat 

en la presentació. 

 

Mostra una simulació de la manera en què quedaria. Comenta que l’actuació ha estat validada 

pels serveis de Patrimoni Històric perquè quedi ben integrat a l'entorn. 
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4. Entorns escolars i situació del Projecte Protegim les Escoles. (Pacificació dels entorns 

de l'Escola Àngels Garriga. Pacificació del carrer Peris Mencheta. Vorera contínua Pg. 

Maragall). 

 

Diego Hernández comparteix en pantalla una presentació amb la Proposta de pacificació dels 

entorns escolars de l'Escola Torrent de Can Carabassa i Safa Horta. També queda afectada 

l’Escola Heura. 

 

Explica que això s'està fent per la necessitat de sortida a les escoles a causa de la Covid, però 

també per possibilitar un canvi als entorns escolars. 

 

Comenta que al barri de la Font d’en Fargues primerament havien projectat l'escola Heura, 

però es van adonar que hi havia una zona que comprenia les escoles de Can Carabassa i Safa 

Horta. Aleshores, van pensar en fer una proposta que pogués incloure tota aquesta zona. 

 

Mostra en pantalla imatges amb el planejament de la proposta, els carrers afectats, i 

l’estratègia a seguir. 

 

Pel que fa a la secció actuació tàctica carrer Perís Mencheta, es vol ampliar la vorera amb 

pintura i baranes. A la baixada de Can Mateu es vol eliminar algunes places d'aparcament a fi 

que hi hagi mobiliari urbà. 

És una qüestió discutida en una reunió específica amb AFAs, entitats i associacions de veïns i 

veïnes. Es va comentar a la comissió de seguiment i, per tant, han considerat que també 

s'havia de compartir al Consell de Barri. 

 

La proposta d'actuació començarà aquest estiu i sobre aquelles dates es començaran a veure 

canvis. 

 

Rosa Alarcón comenta que hi havia una proposta de tancament de carrer als entorns de 

l’escola Àngels Garriga. Exposa que això s’està estudiant des de Guàrdia Urbana i, tot i que de 

moment no hi ha un acord, s’està treballant. D'altra banda, pel que fa al solar que hi ha al 

costat de l'escola, hi ha un projecte molt votat dins els processos participatius. Encara que no 

sigui votat, donaran finançament per tal d'expropiar els terrenys i fer una cessió a l'escola 

perquè tingui un espai més ampli. 

 

 

5. Projecte Hort Urbà. 

 

Rosa Alarcón exposa que s'està treballant i la idea és realitzar-ho durant el 2021. 

 

 

6. Projecte de Protacció Patrimonial al barri. 

 

S'està treballant conjuntament amb Urbanisme i, tot i que no va molt ràpid, continuen treballant 

en aquesta línia perquè hi ha molt interès. També per part de l’AVV i l’Associació El Pou. 

 

Diego Hernández comenta que pel que fa a la qüestió d’Àngels Garriga, estan treballant en la 

proposta que va sortir al darrer Consell de Barri. 

 

S'obre un torn de preguntes sobre aquest punt. 
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Intervenció Resposta 

Lluís González: En referència a l'actuació 

tàctica del carrer de Can Carbassa: a les 

diferents reunions dels barris, en la nova 

organització, hi ha una proposta d'obertura 

d'un carrer nou entre el carrer Granollers i el 

carrer Llobregós. Exposa que hi ha un 

projecte que les escoles Heura, 

Can Carbassa i Safa s’uneixin en un nou 

col·legi, que és l'escola de la Concepció. En 

aquest sentit, demana si s'ha previst que 

aquest carrer nou tingui circulació de 

vehicles o només sigui pels veïns. D'aquesta 

manera, explica que si és per vehicles, 

mentre es pacifica la zona de 

Can Carbassa i Heura, es connecta amb 

vehicles aquesta nova zona. Demana si s'ha 

estudiat la nova circulació de vehicles que 

pot haver amb aquest nou carrer que s'obrirà 

al costat de les bugaderes i amb la baixada 

de Can Mateu. 

Rosa Alarcón: A la baixada de Can Mateu hi 

ha un projecte de reurbanització que preveu 

una plataforma única, i això permetrà que 

accedeixin serveis a l'entorn. Està previst per 

al trànsit local del propi barri, així com 

podran accedir bombers i ambulàncies. La 

idea és compaginar-ho amb el parc que hi 

haurà al costat entre l'hort i les bugaderes. 

Així, es construirà un espai perquè nois i 

noies puguin gaudir a la sortida de l'escola. 

 

David: Pregunta sobre el termini de les 

actuacions de la pacificació del carrer 

Gallecs. Posa en context que el moment de 

pandèmia aguditza la necessitat d'espais a 

les escoles. 

Rosa Alarcón: Demà tenen una reunió 

tècnica amb les persones del “Protegim 

del Escoles” i tot l'entorn, de manera que es 

podrà informar en breu quan s'iniciaran les 

actuacions i de quina forma. 

Cristina: 

- Veïna de Font d’en Fargues, comenta que 

el tram habitual per agafar la Ronda és 

Frederic Rahola que passa per davant de 

l'escola Heura, que puja per davant 

de les dues escoles de Can Carbassa i Safa. 

- Manifesta que no escolta que ningú 

miri pels veïns que s'han de desplaçar amb 

cotxe. Expressa que tothom parla de 

pacificació, la qual cosa implica tallar el pas 

dels veïns. Així no es té en compte que hi ha 

gent que ha de portar els nens a l'escola en 

cotxe, així com persones que s'han de 

desplaçar. 

- Demana si s'està pensant en la residència 

del costat d'Àngels Garriga, l'afluència 

d'ambulàncies, així com persones de visita. 

En aquest sentit, exposa que si es talla el 

carrer molta gent no podrà entrar. Demana 

que es pensi amb la gent que va amb cotxe i 

qui té familiars a la residència. 

Rosa Alarcón: En principi no està previst 

aquest tancament. Tot i haver-se parlat amb 

la pròpia escola no es farà, ja que és 

necessari per qüestions de connexió entre 

els barris. A més a més, hi ha gent que 

necessita el vehicle per qüestions 

essencials. Comenta que tota decisió presa 

es farà conjuntament amb la residència. 

Explica que s'està fent molt d'esforç per 

pacificar unes cinquanta escoles a la ciutat. 

La mobilitat escolar representa uns 225.000 

desplaçaments a la ciutat durant el dia. Hi ha 

una bona part que es fa en vehicle privat. 

Exposa que és necessari un pacte amb la 

comunitat educativa per introduïr una qüestió 

pedagògica sobre com fer la mobilitat el més 

sostenible possible, tenint en compte aquells 

qui necessiten vehicle privat per motius 

essencials. Així, exposa que és necessari fer 

un pas més enllà de la pacificació. 

 

Germán: Comenta que a la baixada de Can Rosa Alarcón: Queda contestat amb la 
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Mateu, entre els carrers de Llobregós i 

Granollers, és un carrer que es troba en molt 

mal estat. 

 

 

pregunta de Lluís. 

Afegeix que ara hi ha un desajust amb la 

Plataforma, la qual no està d'acord amb com 

s'ha de fer el nou parc al costat de la baixada 

de Can Mateu. Estan treballant i dialogant el 

màxim possible a fi de trobar una solució. 

 

Antonio Ammendola, veí de la Font d’en Fargues. Demana més detalls a la Regidora sobre el 

projecte de l'hort de Font d'en Fargues, que es portarà a terme durant el 2021. Explica que 

forma part del grup impulsor del projecte de l'hort. Presenta en pantalla la proposta i resumeix 

el seguiment i cronologia del que s'ha fet els últims mesos.  

 

Comenta que el projecte de l'hort vol ser un espai social, de salut i que treballi en el marc de 

l'emergència climàtica i sanitària. Durant els darrers mesos han realitzat xerrades i visites a 

altres projectes del Districte, gràcies a les tècniques de l'Ajuntament que ho han facilitat. 

 

Afegeix que en relació amb els solars, hi ha diversos candidats. Actualment han demanat un 

que es troba davant de l'escola Font d'en Fargues. Mantenen reunions mensuals, visites als 

projectes, i xerrades telemàtiques. En aquests moments, estan pendents de la resposta de 

l'Ajuntament. 

 

A més a més, tenen altres tasques com difondre als veïns el projecte i presentar l'estat d'aquest 

diàleg a les persones interessades. El grup motor s'ha vinculat com a grup a l'Associació del 

Casal La Font d'en Fargues, el qual està decidint les idees i pilars generals. Comenta que hi ha 

una discussió interna sobre la construcció del projecte, ja que s'han conegut altres projectes 

com el de La Clota i Guinardó. Aquesta experiència els ha ajudat a decidir altres línies. 

 

Diego Hernández recorda la visita que van realitzar amb tècnics/ques, l'Eduard Vicente, i els 

del grup impulsor del projecte. Van acordar començar a treballar en una primera fase per la 

terrassa superior. Pel que fa al calendari, encara no poden dir una data concreta però serà 

probablement el segon semestre de l'any. Una de les idees que es van donar va ser contactar 

amb altres horts urbans del Districte a fi d'ajudar a construir aquest projecte. 

 

Rosa Alarcón fa al·lusió a una discussió iniciada al xat sobre la qüestió de mobilitat i exposa 

que ara mateix ens trobem amb tres crisis: econòmica, sanitària, mediambiental. Totes tres han 

de ser afrontades amb més i millor transport públic, escales mecàniques i ascensors. Explica 

que un 50% de la contaminació a la ciutat de Barcelona és produïda pel trànsit de vehicles. 

Proposa que s'afavoreixi que la gent utilitzi altres modes de mobilitat que no sigui el vehicle. En 

aquest sentit, apunta que la manera de fer-ho possible és reforçar el transport públic a fi que 

sigui efectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Districte Horta-Guinardó 

Ronda Guinardó, 49 

08024 Barcelona 

www.bcn.cat/horta-guinardo 

 

Acta del Consell de Barri de La Font d’en Fargues. 23 de març de 2021 9 

 

7. Torn obert de paraules. 

 

Diego Hernández passa a llegir els fulls d'intervenció: 

 

 

 

Intervenció Resposta 

AFA Font d'en Fargues:  

- "Comissió de camins escolars havia 

demanat unes actuacions urgents al voltant 

de l'escola. No sabem si forma part del 

programa "Protegim les escoles o no". Tema 

1: hem vist que alguns elements de les 

nostres peticions no han sigut executats. 

També s'ha posat un passeig de zebra a la 

baixada de Picó i Campanar, una mica més 

a baix del necessari. Ens sembla bé i un bon 

començament, però cal reforçar actuacions. 

Havíem parlat d'eliminar places de pàrquing 

amb Picó i Campanar davant de la porta de 

sortida i entrada dels nens, per fer un espai 

tranquil d'espera i trobada que permeti 

mantenir les distàncies. El projecte segueix 

en peu? També s'havia aprovat instal·lar 

tanques de seguretat. De moment les 

famílies encara han d'esperar entre els 

cotxes o a la muntanya i el perill continua 

perquè no hi ha espai per esperar. Tema 2: 

També volem saber com està l'estudi de 

tancar de manera definitiva o semi-definitiva 

el carrer Pintor Pradilla." 

Rosa Alarcón:  

- Hem començat a fer algunes de les 

actuacions que es van demanar. Sembla que 

les tanques arribaran la propera setmana i es 

podrà avançar. Pel que fa a les places 

d'aparcament, s'està treballant amb 

senyalètica per fer-ho el més aviat possible i 

creuen que s'efectuarà en breu. A més a 

més, instal·laran un coixí berlinès per baixar 

la velocitat.  

-  Pel que fa al carrer Pintor Pradilla, no 

poden tallar la circulació, i ho han parlat amb 

l’escola. Per tant, faran un 90% de les 

actuacions demanades.  

 

Concepció Gimeno, Associació de Veïns i 

Veïnes Font d'en Fargues: 

- "En la darrera reunió de mobilitat del 

Districte es van exposar algunes línies de 

treball per millorar la mobilitat del barri de la 

Font d'en Fargues. En aquell moment, no 

se'ns va poder facilitar un document Power 

Point on es detallava les línies estratègiques 

de la mobilitat del Districte pel mandat actual. 

Demanem tenir coneixement d'aquest 

treball". 

Rosa Alarcón: 

- Avui s'ha pogut posar en coneixement una 

part, a través de l'explicació de l'Àrea Verda. 

Convida a participar de la reunió de la 

Comissió de Mobilitat el proper 8 d'abril a les 

18:30. Pel que fa al document en concret, 

aquest tractava sobre les línies d'autobús i 

els canvis i peticions que hi havia. Estan 

acabant de treballar en l'ordre del dia de la 

reunió.  

 

Juan Antonio d’AVIPLAFF:  

- Proposa que la propera sessió es pugui fer 

al teatre, respectant totes les garanties 

(mesures covid).  

- Pel que fa a la plaça de la Font d'en 

Fargues, comenta que no ha pogut entendre 

Rosa Alarcón: 

- Pel que fa al decidim.barcelona, la Mar del 

Casal de la Font d'en Fargues ha ofert que 

qualsevol veïna que ho necessiti pot anar al 

Casal i l'ajudaran per fer la selecció. Agraeix 

al Casal l'esforç. 
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al començament del Consell si les obres 

començarien aquest any o el següent. 

Afegeix que ara mateix s'està fent un 

arranjament de la pavimentació, i això els 

espanta ja que creuen que hi ha 

arranjaments que estan bé, però els fa por 

que la reforma de la plaça s'endarrereixi 

eternament.  

- Comenta que pensaven que el PIM i el 

PAD anaven junts i no separats, i demana 

aclariment sobre aquesta qüestió.  

- D'altra banda, proposen una reunió 

conjunta de totes les associacions, la 

Regidora i l'empresa adjudicatària del 

projecte. D'aquesta manera, es podrien 

informar sobre el calendari, què faran i com 

ho faran. Això faria possible que la gent torni 

a veure i revisar el projecte.  

- Sobre la qüestió de les escales mecàniques 

del Passeig de la Mulassa, agraeix l'esforç 

dedicat i comenta que com més aviat hi hagi 

un projecte executiu. Esperen que es pugui 

concretar la proposta dintre d’aquesta 

legislatura. 

- Pel que fa al manteniment de la zona alta, 

des de l'Associació d'Amics i Veïns de la 

Plaça de la Font d'en Fargues conviden a la 

Regidora que vingui a visitar la zona que 

representen per tal que visqui el dia a dia 

dels veïns i les dificultats que tenen.  

- Respecte el Consell anterior del novembre 

del 2020, recorda que el Gerent o el 

Conseller es van comprometre a enviar un 

equip de tècnics al carrer Penyal per la zona 

del Parc Infantil, ja que el trànsit és molt 

perillós. Demana si finalment ho han fet o si 

es té previst fer-ho.  

- Respecte dels aparcaments, ja està 

explicat en aquesta reunió i ho agraeix. 

Proposa que es faci una reunió al Teatre del 

Casal de la Font d'en Fargues per indicar 

millor el projecte i que pugui venir més gent. 

En la mateixa línia, demana que es doni 

ajuda per participar del decidim.barcelona, i 

que realitzin una reunió sobretot encarada a 

la gent gran que pot tenir més dificultats per 

aportar al projecte. 

- Explica que ell continuarà a l'Associació 

- No saben quan començaran les obres de la 

Plaça de la Font d'en Fargues. 

Aproximadament durant el mes de maig 

s'aprovarà el projecte executiu. El cost del 

projecte seran 2,5 milions d'euros. No serà 

possible fer-ho el 2021, ja que no hi ha 

diners per fer-ho. Tot i això, s'està treballant 

per acomplir-ho el 2022. Insisteix que 

esperen i confien en fer-ho possible durant 

aquest mandat.  

- La reunió proposada es farà quan estiguin 

més a prop les dates.  

- S'està treballant en col·locar un coixí 

berlinès per disminuir la velocitat i afavorir la 

seguretat viària. 

- Pel que fa al carrer Penyal, li consta que 

s'ha fet una visita amb el Conseller Diego 

Hernández. Afegeix que una de les màximes 

del mandat, és que sigui o no sigui 

competència municipal, estaran al costat 

dels veïns. Tot i ser un problema entre 

particulars, la Consellera tècnica i el 

Conseller del Barri estan treballant en aquest 

sentit.  

- Quant a les escales, hi ha dotació 

pressupostària i creuen que podran fer-se 

aquest mandat. 

- Comenta que el dissabte passat es va fer 

mal a la zona que comenta Juan Antonio. 

Assegura que hi tornaran a anar. 

-També li agradaria que el proper Consell de 

Barri fos participatiu (presencial). El fer-lo 

telemàticament no és degut a una norma 

decidida des del Districte, però la normativa 

sanitària actual no ho permet. 
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d'Amics i Veïns de la Plaça de la Font d'en 

Fargues. Expressa que ha donat el testimoni 

a un veí i amic que es diu Estanislao 

Requena Frías. Aquesta persona continuarà 

quan es demanin visites o es vulgui parlar 

amb personal de l'Ajuntament. D'aquesta 

manera, demana que es faciliti aquest 

contacte igual que se li ha facilitat a ell, a fi 

de continuar lluitant per solucionar les 

problemàtiques del barri.  

Respecte al tema del clavegueram (parla 

d’una situació de carrer Penyal), comenta 

que això no ho poden fer sols, que 

necessiten ajuda de l'Ajuntament.  

- Agraeix per les respostes que li donaran i 

per la sessió.  

Ana Rama Álvarez: Pregunta per dues 

qüestions: la zona verda del barri i l'augment 

de cotxes abandonats al barri. S'ha planificat 

algun pla per la retirada d'aquests vehicles? 

Potser la zona verda seria una solució.  

Rosa Alarcón: Comenta que segurament les 

qüestions han quedat contestades amb les 

darreres intervencions. Com s'ha dit, la 

regulació de l'àrea verda al barri està 

prevista abans que s'acabi el 2021.  

Tabaré Escué:  

- Fa un resum documental de la situació que 

tenen al carrer Penyal amb el col·lector. 

Explica que a causa de la construcció dels 

anys 1960, totes les vivendes del carrer 

Penyal es van fer un col·lector privatiu que 

sortia al carrer Maurici Vilomara. El problema 

afegit és que en un tram bastant complicat 

s'ha atapat la canonada, de manera que el 

veí de la zona ha fet una arqueta d'on surten 

unes aigües negres constants de veïns del 

número 37 cap al número 19. El vertit és 

constant i diari. Manifesta que hi ha 

afectacions d'olors, i a infraestructures de la 

vivenda. Han de continuar denunciant el 

número 37.  

- A més a més, comenta que hi ha un terreny 

colindant que és de Parcs i Jardins. En 

aquest sentit, proposa que seguint el 

projecte de Parc dels Tres Turons es podria 

donar una solució més ràpida, fent un 

alliberament en aquest espai i no intervenint 

al domicili esmentat, per les dificultats 

tècniques que aquesta solució comporta. La 

via que veuen necessària és que 

l'Ajuntament s'involucri i miri una solució a 

través del número 155, faci un col·lector que 

 

 

 

 

 

 

Rosa Alarcón: Estan treballant amb Serveis 

Municipals. Avui han conegut la nova 

proposta del col·lector i ho traslladaran als 

serveis tècnics. Expressa que estan allà i 

que estan treballant per buscar una solució. 

L'Eduard Vicente contactarà amb ells.  
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pugui connectar la trencadissa cap allà 

(Montserrat de Casanovas). 

Pel que fa a la canonada del número 49, 

aquesta només agafa una sèrie de vivendes 

però no totes. Demana que hi hagi una 

segona canonada alternativa per cobrir 

vivendes que actualment no poden 

connectar.  

Paco: En relació amb la intervenció de 

Tabaré Escué, afegeix que el problema de la 

canonada fa tres anys que hi és. Explica que 

el problema principal és la salut 

mediambiental que estan patint els veïns 

d'aquesta zona. A banda de les 

conseqüències físiques, existeix el problema 

mèdic. En aquesta línia, comenta que la 

seva dona ha patit molt d'estrès per culpa 

d'aquest problema i el veí que no respon. 

Demana que l'Ajuntament intervingui i 

obliguin al veí del número 37 a que faci la 

neteja corresponent. Exposa que aquest veí 

ha solucionat el seu problema per tal que els 

seus propis llogaters no pateixin el problema, 

però que per contra els balcons que arriben 

a l'hort fa que olorin tota la brutícia 

generada.  

 

Virginie, de l'AFA Font d’en Fargues (pel 

xat): 

“perdoneu: que es lo que estan fent a la 

plaça Font d’en Fargues? estan rascant el 

terra.” 

 

Rosa Alarcón: Estan arranjant el camí per 

facilitar-ho mentre encara no realitzen les 

obres, de manera que els veïns puguin 

passar de forma més fàcil.  

 

 

Diego Hernández agraeix l'assistència i es posa a disposició dels veïns i veïnes per qualsevol 

qüestió que s'hagi de comentar. 

 

  

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

 


