
 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

Acta del Consell de Barri de la Font d’en Fargues 

Data:   24 de novembre de 2020 
Hora d’inici: 18.30 h 

Sessió telemàtica. 
Lloc: https://ja.cat/barrifontfargues 

Presideix la Taula:  
Sra. Rosa Alarcón,   Regidora del Districte d’Horta-Guinardó 
Sr. Diego Hernández,   Conseller del Barri de la Font d’en Fargues. 
Sra. Núria Carmona,   Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó 
Sr. Eduard Vicente  Gerent del Districte d’Horta-Guinardó. 

Consellers/es:  
Sr. Arnau Vives,   GMD JxCat 
Sr. Nicolás Ortiz,   GMD Cs 
Sra. Milagros Casas,   GMD BxC 
Sr. Raúl Ortega,  GMD PSC 
Sra. Magna Martín,  GMD ERC 

Entitats i Equipaments: 
AVV Font d’en Fargues. 
Associació de Veïns i Amics de la plaça de la Font d’en Fargues. AVIPLAFF. 
AFA Escola Font d’en Fargues. 
AFA Escola Àngels Garriga. 
Casal Font d’en Fargues. 
Coral Font d’en Fargues. 

Personal tècnic municipal: 
Sr. Andreu Parera.   Tècnic de Democràcia Activa. 
Sra. Cristina Gil.   Tècnica Adjunta a Gerència. 
Sra. Maribel Marín   Tècnica del barri de La Font d’en Fargues. 

Persones assistents: 26 
  
Ordre del dia. 

1. Informació sobre situació Covid i diagnosi al barri. 
2. Afectació dels projectes culturals i socials del barri per la Covid. 
3. Situació de la comunitat educativa. Escola Àngels Garriga. 
4. Seguiment del PAD al barri de la Font d’en Fargues. 
5. Torn obert de paraules. 
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1. Informació sobre situació COVID i diagnosi al barri. (min 00:01:07) 

S’inicia la sessió amb la presentació del nou Conseller del Barri de la Font d’en Fargues, Sr. Diego 
Hernández Gracia, qui substitueix a la Sra. Maria Calvet Anglada. El Sr. Diego Hernández dóna la 
benvinguda al Consell i explica el funcionament de la sessió en línia. 

La Regidora Sra. Rosa Alarcón dóna també la benvinguda al nou conseller, als membres del Consell,  
i presenta els seus respectes a les persones que han patit el Covid19 i a les famílies dels veïns i 
veïnes que ens han deixat com a conseqüència de la pandèmia. Comenta que aquests vuit mesos 
han estat molt durs per tothom, tant per la crisi sanitària com per la crisi econòmica i social. El 
districte d’Horta-Guinardó va ser un dels més afectats. Es fa un resum de l’evolució de les mesures 
pel Covid19 que abasta des del 14 de març fins a l’actualitat, així com una diagnosi del barri: 

o Mesures d’ajuda al sistema sanitari: 
o Al districte s’organitzen pavellons sanitaris, l’un vinculat a l’Hospital de la Vall 

d’Hebron i l’altre a l’Hospital de Sant Pau. Es coordinen les accions amb la 
Generalitat de Catalunya, tant a nivell de sistema sanitari, com d’establiments 
residencials. 

o Mesures socials: 
o Mesures vinculades amb l’assistència i els serveis socials: Atenció a residències, 

trucades a la gent gran, coordinació amb Serveis Socials per beques de menjador i 
distribució d’aliments. 

o Agraïment a les veïnes que han col·laborat voluntàriament a l’assistència a persones 
vulnerables. 

o Mesures a l’espai públic: 
o Habilitació d’espais pels vianants. 
o Mesures de neteja: Incidència especial en neteja de carrers i reforç de buidatge de 

contenidors. Pel que fa a la recollida dels trastos vells, es recorda l’ús cívic del 
servei. 

o Seguretat i protecció: Agents cívics i reforçament de Guàrdia Urbana. 
o Arranjament de parcs i jardins. 
o Pla de pacificació d’entorns escolars, cessió d’espais per a activitats educatives. 

o Mesures econòmiques:  
o Mesures de promoció econòmica: suport a autònoms, petites empreses, comerç i 

restauració. S’han destinat més de 25 milions d’euros a rescatar petits comerços, 
empreses i a promoure l’economia. 

o Ampliació de terrasses amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. Es parla 
d’Urbanisme Tàctic. 

Agraeix a la ciutadania els esforços que està fent per superar la situació actual de pandèmia. 

A continuació es presenta el Document (1) amb un mapa del barri que informa sobre les actuacions 
més importants: 
(min 00:16:03) 

- Obertura del Passatge Arc de Sant Martí: Les obres acabaran abans de finals d’any. 
- Pacificació dels entorns de l’Escola Heura: Projecte que es preveu finalitzat abans que 

comenci el pròxim curs escolar. 
- Actuació a la Plaça Font d’en Fargues: Inici d’obres previst per a l’inici de 2021. S’informa 

que el projecte executiu ja està fet. 
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- Escales mecàniques a Font de la Mulassa. Actuació prevista en el marc de Pdb Can Baró – 
Carmel. 

- Àrea verda: Prevista pel 2021. 
- Pla de preservació de Patrimoni històric de la Font d’en Fargues. S’ha començat a treballar 

all barri de Gràcia i posteriorment es farà a La Font d’en Fargues. 

La Sra. Regidora informa que degut a la situació de pandèmia que estem vivint, hi ha calgut una 
reorientació dels pressupostos municipals, destinant una important quantitat de diners als serveis 
socials de la ciutat. 

S’informa de l’enllaç de la plataforma Decidim. Degut als problemes de connexió que hi ha hagut a 
l’inici de la sessió, algunes persones estan connectades a través de Youtube sense possibilitat 
d’intervenir. D’aquesta manera podran connectar-s’hi de nou, si així ho decideixen. 

S’obre el torn de paraula pel punt 1.  
(min 00:23:00) 

El Sr. Juan Antonio Pérez (AVIPLAFF) fa una primera intervenció respecte a les inversions que 
considera necessàries per la part alta del barri. També fa esment al projecte d’horts urbans, planteja 
algunes qüestions al respecte i fa la seva proposta. Per últim fa esment del problema del clavegueró 
del carrer Penyal. 

El Sr. Enrique Rodolfo Zeitz (AVV) explica que en algun moment vol intervenir per parlar del tema 
d’horts urbans. 

El Sr. David Andrés (AFA Angels Garriga) explica que també vol intervenir per parlar del tema de la 
pacificació del carrer Gallecs. 

2. Afectació dels projectes culturals i socials del barri per la Covid. (min. 00:35:20) 

S’inicia el segon punt de l’ordre del dia amb la intervenció de la Sra. Mar Llopis, directora del Casal 
de la Font d’en Fargues. Explica que parla en nom de totes les entitats que participen del Casal. Amb 
la nova aturada a l’octubre de les activitats culturals i comunitàries per la Covid19, està creixent entre 
les entitats la preocupació sobre com es mantindrà l’activitat associativa si no és possible una mínima 
la presencialitat. Incideix en la idea que l’activitat cultural és sinònim de salut comunitària. Fa un 
recorregut en el temps sobre l’aplicació de les mesures en l’activitat del Casal i l’esforç que n’està 
comportant tot plegat. Demana tornar a un cert nivell de presencialitat en les activitats de la vida 
associativa, aplicant les múltiples mesures de seguretat vigents. 

La Sra. Maria Àngels Albertos, de la Coral de Font d’en Fargues, explica que es va fer un primer 
protocol de mesures preventives, mitjançant el qual es va modificar l’aforament, la ventilació, la 
neteja i la durada dels assajos. A partir de les noves restriccions de l’octubre, es va tornar a assajar 
telemàticament. Ara, davant de la nova situació, es troben els següents problemes: 

▪ Baixa del 20% dels cantaires. 
▪ Necessitats econòmiques inassumibles. Tenen dues persones contractades. 
▪ Tots els projectes s’han cancel·lat. 

Demanen a les institucions un vot de confiança per autoritzar assajos presencials, seguint totes les 
mesures de seguretat, i recolzament al sector associatiu per tirar endavant els seus projectes. 
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La Sra. Regidora valora l’esforç que estan fent les entitats per mantenir la realització d’activitats. 
Posa en valor el que això representa a nivell comunitari. Comenta que s’intentarà reactivar la 
presencialitat a mesura que ho permetin les autoritats sanitàries i recorda que cal tenir en compte 
que la normativa no surt del Districte. 

No hi ha més intervencions al punt 2 

3. Situació de la comunitat educativa. Escola Àngels Garriga. (min 00:45:47) 

El Sr. David Andrés, de l’AFA de l’Escola Àngels Garriga, presenta un Document (2) que porta per 
títol “Carrer Gallecs. Volem Ciutat”, compartit a mode de proposta per repensar els usos del carrer 
Gallecs. L’objectiu és aconseguir, mitjançant un procés participatiu de tots els afectats (escola, veïns i 
una residència de gent gran), una millora dels usos del carrer amb la finalitat d’obtenir un espai 
educatiu i un carrer més segur i saludable. 

Explica que s’ha fet una recollida de signatures, un comptatge de vehicles, un control de 
l’aparcament i d’altres activitats. S’han fet propostes a la plataforma Decidim, i s’han enviat 93 fulls 
d’intervenció (al Consell de Barri). Afirma el Sr. David que totes aquestes actuacions demostren 
l’interès que la proposta desperta entre el veïnat. 

Han fet un comptatge del pas de vehicles i persones pel carrer Gallecs en un dia lectiu. Presenten 
dades. També l’han fet dels vehicles estacionats al carrer. 

Respecte el comptatge d’aparcament conclou que alguns propietaris de vehicle han privatitzat l’espai 
públic. Demanen la pacificació de l’entorn escolar, que es repensin els usos, i que es decideixi 
mitjançant un procés participatiu. 

El sr. David Andrés continua la seva intervenció explicant que el projecte de Camins Escolars ha 
funcionat a l’escola des del 2016 i que la seva aturada representa un pas enrere. Fa un recorregut de 
totes les activitats a les quals l’escola participa o organitza. 

Remarca que la comunitat educativa de l’Escola Angels Garriga demana la pacificació del carrer 
Gallecs i l’ús democràtic de l’espai. 

A continuació, la Sra. Virginie, de l’AFA de l’Escola Font d’en Fargues (min 00:56:49), comenta que 
al carrer Picó i Campanar manca espai per garantir que la sortida dels infants sigui segura. Demanen 
que s’instal·lin elements de seguretat per evitar que s’hi acumulin cotxes. Explica que el Passeig Font 
d’en Fargues està ple de cotxes estacionats, i demanen la instal·lació de barreres físiques que 
impedeixin aparcar. També fan petició de tancament del carrer Pintor Pradilla, en horari d’entrada i 
sortida escolar. D’altra banda, caldria intensificar la neteja del tram de pujada de carrer cap a la plaça 
d’en Fargues, arranjar el paviment relliscós i evitar el moviment de vehicles en horari d’entrada i 
sortida escolar. 

La Sra. Rosa Alarcón comenta que les escoles van presentar les seves demandes a la Taula de 
Mobilitat. Proposa crear un grup de treball (1) per treballar les propostes conjuntament sobre el 
disseny dels diferents espais i entorns escolars. Felicita les escoles per la feina feta i informa que el 
projecte de Camí Escolar s’ha reconvertit en d’altres projectes que treballen els entorns com a espais 
segurs, però no s’ha deixat de treballar en la matèria. Explica que s’analitzaran les propostes de 
l’AFA Font d’en Fargues. 
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Continua la intervenció explicant que respecte al tema de Camins Escolars, es pretén donar 
continuïtat ampliant la perspectiva en les intervencions. 

No es demanen més paraules en aquest punt. 

4. Seguiment del PAD al barri de la Font d’en Fargues. (min 01:08:14) 

Donat que aquest tema s’ha tractat a l’apartat de la diagnosi del barri (min 00:16:03), es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 

5. Torn obert de paraules.  (min 01:09:44) 

Comença aquest punt amb la lectura de les intervencions que s’han demanat amb antelació: 

Intervenció Resposta

Sr. David Andrés (AFA Escola Àngels Garriga): 
(min 01:09:15 i 01:23:57) 

- Què passarà amb els projectes 
proposats al Decidim? 

- L’escola té un projecte propi que es 
troba entre els més votats.

(min 01:32:58) 
Els 70 milions d’euros previstos a nivell de ciutat 
per pressupostos participatius (8,5 pel districte 
d’Horta Guinardó) s’han hagut de destinar a 
d’altres prioritats.  
La pandèmia ha obligat a reajustar i a 
replantejar tots els pressupostos municipals per 
fer front a l’emergència sanitària i social. 
Tanmateix, s’informarà de qualsevol canvi.
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Sr. Juan Antonio Pérez (AVIPLAFF): 
(min 01:10:40) 

- Agraeix que es comenci a treballar en la 
plaça de la Font d’en Fargues i que es 
comenci a parlar de les escales 
mecàniques i d’horts urbans (segons 
intervenció realitzada al punt 1 de l’ordre 
del dia). 

- Pregunta quines característiques i quins 
protocols existeixen per desenvolupar 
horts urbans? Com es trien els terrenys? 

- El clavegueró compartit dels números 
21 al 49 del carrer Penyal té una 
obstrucció al número 37 des de fa dos 
anys. Què pot fer l’Administració 
pública, tenint en compte que la 
titularitat del clavegueró és privada? 
Llegeix el contingut d’una carta dirigida 
a la Sra. Regidora (min 01:11:25) i 
llegeix un text escrit per la seva 
advocada (min 01:13:29) 

- Tema de manteniments: Les escales de 
la Font d’en Fargues i les del carrer 
Penyal necessiten manteniment urgent. 
(min 01:16:15) 

- Al carrer Gran Vista, davant de l’IES 
Ferran Tallada, s’acumulen cotxes a la 
vorera i la fan malbé. Proposen la 
ubicació de pilones. 

- Demanen un “quitamiedos” fins a la 
barana del Passatge de la Font de la 
Mulassa, un pas de vianants i altres 
elements de seguretat a la zona. 

- Fa un reclam a la unió dels veïns a 
l’hora de fer peticions a l’Administració i 
al conseller del barri.

Sr. Eduard Vicente: 
(min 01:28:38) 

- Sobre el tema del clavegueró, el gerent 
explica que es va fer una reunió per 
trobar una solució el passat 2 d’octubre. 
Es tracta d’un conflicte entre privats i cal 
inscriure una servitud al Registre de la 
Propietat per començar a treballar des 
de l’Administració. 

- En efecte, hi ha un espai municipal en el 
qual hi ha un hort, però està ocupat per 
dues persones. L’Ajuntament hauria 
d’ iniciar una recuperació d’of ic i . 
Tanmateix, tot i disposar del solar, 
aquesta proposta d’ubicació requeriria 
una avaluació. Es proposa reunir-se per 
treballar la proposta conjuntament. 

Sra. Rosa Alarcón: 
- S’examinaran tots els punts de perill per 

resoldre aquestes demandes.

Sra. Montse Vilalta: 
(min 01:25:55) 
S’arranjarà la part de dalt del carrer de Marí? El 
paviment, arbres, escocells... estan molt 
deteriorats i les línies elèctriques no estan 
soterrades. Hi ha hagut moltes caigudes i les 
famílies tenen dificultats per passar amb els 
nens. Cal revisar la situació  dels pals 
d’enllumenat.

(min 01:35:25) 
Progressivament l’Ajuntament anirà recuperant 
l’activitat de manteniment de l’espai públic.

Intervenció Resposta
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Sr. Enrique Rodolfo Zeitz (Associació de Veïns): 
(min 01:36:33) 

- Des del Casal de la Font d’en Fargues i 
un grup de treball de l’AVV s’ha creat 
una iniciativa d’hort comunitari. Es 
considera adequat el solar ubicat al Pg. 
Font d’en Fargues, 66. És tracta d’una 
parcel·la municipal.

(min 01:50:20) 
Es valorarà com tirar-ho endavant de la millor 
forma possible.

Sra. Eli, veïna del barri i mare d’alumnes de 
l’Escola Angels Garriga: 
(min 01:39:13) 
Entén que el context econòmic ha canviat, però 
cal no oblidar les propostes que s’han fet fins 
ara. Considera que algunes actuacions 
proposades, com tallar el carrer Gallecs, es 
podrien valorar de forma immediata.

(min 01:50:55) 
S’aclareix que els projectes proposats per 
pressupostos participatius no s’han cancel·lat de 
forma definitiva. Respecte a la proposta de tall 
de carrer, es continuarà treballant i es valorarà 
amb Guàrdia Urbana.

Sra. Concepció Gimeno (AVV Font d’en 
Fargues): 
(min 01:41:45) 

- La reforma de la plaça Font d’en 
Fargues  és la reivindicació principal de 
l’AVV. Esperen que el projecte tiri 
endavant durant el 2021. Volen acabar 
d’estudiar la proposta. 

- Ofereixen la seva col·laboració amb 
AVIPLAFF en el projecte d’horts urbans. 

- On està l’àrea verda que s’ha comentat? 
Explica que no l’ha vist a cap espai del 
barri. 

- Escales a Font de la Mulassa: Hi estan 
d’acord.   

- També reivindiquen un ascensor inclinat 
al carrer Llobet i Vall·llosera per 
connectar el barri amb el Guinardó. 

- Com a AVV donen suport a les peticions 
de les escoles del barri.

(min 01:53:10) 
- Plaça Font d’en Fargues: Al gener 

estarà el projecte i es compartirà amb 
els veïns. 

- Area verda: Es referia al districte, no al 
barri. Al barri començarà al 2021 

- La proposta de l’ascensor al carrer 
Llobet i Vall·llosera es té en compte. Es 
continuarà treballant en el projecte 
executiu.

Intervenció Resposta
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Sense més temes a tractar, i finalitzat el torn de paraules, es dóna per tancada la sessió. 

Sr. Antonio Ammendola, veí: 
(min 01:44:15) 
Presenta en Document (3) que porta per títol 
“Hort Font d’en Fargues”. Està elaborat per una 
comissió de veïns amb el suport de l’AVV i el 
Casal. 
Explica la proposta veïnal de la creació de l’hort 
urbà, com a resposta a l’emergència climàtica i a 
l’emergència sanitària. Els seus objectius són 
promoure l’autosuficiència, la sostenibilitat i la 
cohesió social. Ara mateix, es troba en fase de 
tramitació. Demanen una entrevista amb 
personal tècnic del Districte per valorar aquesta 
proposta.

(min 01:50:20) 
Agraeix el treball fet i la presentació del projecte. 
Es mirarà la manera de tirar-ho endavant de la 
millor forma possible mitjançant un grup de 
treball (2). 

Intervenció Resposta
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