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CUIDEM BCN A HORTA-GUINARDÓ 

SESSIÓ INFORMATIVA DEL BARRI DE LA FONT DEL GOS 

DISTRICTE DE HORTA-GUINARDÓ 

Data:  24/05/2022 Horari: 18:30 - 20:00h 

Lloc: Centre Social de la Font del Gos (C/ Cal Notari) 

Enllaç al vídeo: Consell de la Font del Gos. Dimarts, 24 de Maig de 2022, de 18:30 a 20:30h 

 

 

 

1. Retorn d’actuacions realitzades des del darrer Consell 

2. Cuidem Barcelona – Nova contracta de neteja 

3. Torn obert de precs i preguntes 

TAULA PRESIDÈNCIA:  

Raül Ortega (conseller barri), Raül Ferrando (President Associació de Veïns), Núria Carmona 

(consellera tècnica del Districte) i Eduard Vicente (Gerent Districte). 

Excusa assistència: Rosa Alarcón (regidora) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 

https://youtu.be/2e7dHRGLK0M
https://youtu.be/2e7dHRGLK0M
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15 Persones  (7 dones). 

Entitats presents:  

Associació Veïnal de la Font del Gos 

Grup de Dones de la Font del Gos 

 

COMENTARIS DE LA CIUTADANIA SOBRE EL PLA CUIDEM BARCELONA I LA NOVA CONTRACTA DE 

NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS: 

 

Quant a la neteja i manteniment: 

• Reclamen més neteja d’escocells, voreres i paviment. 

• Hi ha una demanda històrica de millora dels desperfectes i de la neteja al local social. 

Asseguren que el servei de neteja no compleix amb les seves tasques. A més, quan plou l’aigua 

entra dintre el local. 

Quant a la recollida de residus, papereres i contenidors: 

• Es queixen de les restes i brutícia generades pel pasturatge, caldria un equip de neteja per 

retirar els excrements i restes del ramat. 

• Demanen més contenidors de reciclatge. 

Quant a l’arbrat i el verd: 

• Demanen recollida dels fruits, fulles i altres restes de l’arbrat. 

• Falta realitzar poda als arbres de tot el barri. 

Control de plagues: 

• Reporten problemes amb rates al local. 

• Fa anys posaven trampes per les rates per tot el barri, es demana que tornin a posar-ne.  

Quant a infraestructures i mobilitat: 

• Es demana reductors de velocitat i senyalització adequada per reduir la velocitat al carrer 

Camí Cal Notari (senyalització a 20 proposen), pel fet que els cotxes passen a molta velocitat. 

• Es queixen de pedres als carrers, en places de pàrquing i voreres. 

• Es demana que la senyalització de “baix” “excepte serveis” es retiri, ja que no hi passen 

vehicles de serveis de recollida de residus perquè van retirar els contenidors. 

• Demanden més places d’aparcament a la part alta del barri. 

• Hi ha problemes d’accessibilitat en caminar des dels aparcaments de la part baixa del barri a 

la zona alta del barri, reporten caigudes de veïnes.  
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 RESPOSTA DE REGIDORIA I TÈCNICA: 

 

• El local social hauria de tirar-se a terra i tornar a construir un de nou. 

• S’informa, d’acord amb la llei, no es pot posar solució a la petició de posar places 

d’aparcament a la zona forestal de Collserola. Es comenta fer un Consell de Barri amb la 

direcció tècnica del consorci de Collserola per exposar el tema dels aparcaments. 

• Pel tema de les rates, i problemes de neteja al barri, es pren nota i es 

tindrà en compte la proposta de posar de nou trampes per les rates com abans. 

 

 

***Totes les preguntes que no han pogut ser respostes queden anotades i s’estudiaran per poder 

donar una contestació a la sessió de retorn. 

 

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

amb ciutadania pel dia 15/06/2022 a les 17:30 amb punt de trobada a Can Notari, per continuar 

proposant millores sobre el manteniment de l'espai públic. 


