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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI FONT D’EN FARGUES 

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ 

Data:  11/05/2022 Horari: 18:30-20:40 h 

Lloc: Casal Font d’en Fargues (C. de Pedrell, 67) 

Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bSwL04b6ARc 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Repàs de projectes i actuacions al barri.  

2.- Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja.  

3.- Control de l’incivisme al barri.  

4.- Estat general de les voreres al barri.  

5.- Torn obert de paraules. 

 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Diego Hernández (conseller barri), Núria Carmona (consellera tècnica de districte), Eduard Vicente 

(Gerent districte) i Pere Camps (Ecologia Urbana). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora de districte) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

23 persones ( 12 de les quals dones). 

Entitats presents:  

- Associació veïnal Font d’en Fargues 
- Escola Font d’en Fargues 
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COMENTARIS DE LA CIUTADANIA SOBRE EL PLA CUIDEM BARCELONA I LA NOVA CONTRACTA DE 

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

 

Quant al procés: 

• Queixa sobre el Pla Cuidem Barcelona per la sensació d’assumpció de responsabilitat que cau 

sobre el veïnat de cara a fer diagnòstic d’allò que falla o cal millorar en els barris. 

• Es pregunta per la data de les passejades del Cuidem Barcelona. 

• Es reclama una millora en la comunicació amb el veïnat més enllà dels consells de barri o les 

interlocucions amb les associacions veïnals. 

Quant a la neteja i manteniment: 

• Consideren necessari més personal de neteja a peu per escombrar i netejar les voreres. 

• Queixa per la brutícia que es genera als voltants de les escoles on s’acumula molts residus 

per l’afluència de gent. 

• Problema reiterat d’excrements de gossos a tot el barri. 

• Hi ha problemes amb excés d’excrements per aus, inclòs a espais de gaudi infantils. 

• Es reclama per falta de neteja al carrer Arc de Sant Martí. 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Queixes sobre l’elevat soroll dels camions de neteja al matí, s’indica que passen molts 

vehicles de neteja pel mateix punt sense ser necessari (Carrer Font d’en Fargues). 

• Una veïna pregunta per algun lloc on pugui llençar els residus de jardí per no omplir el 

contenidor orgànic del carrer, vol saber si amb el nou contracte de neteja es tindrà en compte. 

Quant a infraestructures i mobilitat: 

• Es queixen de l’elevat soroll de motos en passar pel barri. 

• Sobre l’avantprojecte de les escales mecàniques de Llobet i Vall-llosera, reclamen que 

afectarà l’accessibilitat del seu edifici i els del costat, dificultant l’accés als portals i la sortida 

dels edificis a gent gran i persones amb diversitat funcional. 

• Reclamen que el cablejat que hi ha als postes de fusta podria soterrar-se. Els veïns d’aquella 

zona demanen millores en el manteniment d’infraestructures de cablejat. 

• Hi ha excessiva interrupció de la circulació per semàfors de vianants en hores que no hi passa 

ningú. 

• La Plaça d’en Fargues s’està degradant, s’afegeix que hi ha caigudes de veïnes pel mal estat 

del terra. 

• Es reclama unes escales mecàniques a la part baixa del barri. 
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 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

• En relació amb el soroll dels vehicles de neteja, molts vehicles a partir del nou contracte seran 

elèctrics, per tant, es reduirà el soroll. També, la reubicació de contenidors requerirà menys 

parades dels vehicles de neteja, amb la qual cosa es minimitzarà el soroll. 

• Es passarà amb els companys de Parcs i Jardins la petició de recollida dels residus que generin 

els jardins privats per no utilitzar els contenidors orgànics comuns. 

• Es comunica que no hi ha voluntat de fer responsable al ciutadà, sinó fer-lo partícip de forma 

voluntària per identificar, conjuntament amb els tècnics a peu de carrer, l’estat del 

manteniment de l’espai públic i les millores més necessàries que calen al barri. 

• Les obres de millora de la plaça d’en fargues es posaran en marxa a partir de setembre i hi 

ha coneixement de la situació actual amb una caiguda reportada. 

• S’informa que la passejada es realitzarà al mes de juny. 

 

Dins del marc d’aquesta fase informativa i de debat s’anuncia la futura convocatòria de la passejada 

amb ciutadania, per continuar proposant millores sobre el manteniment de l'espai públic (pendent 

de saber quin dia serà). 

 

 


