
ACTA CONSELL DE BARRI DE  
LA FONT D’EN FARGUES  

DATA I HORA: Dimarts, 27 d’octubre de 2015 de 19:00 a 21:30 hores. 

LLOC: Casal de la Font d’en Fargues (C/Pedrell 67-69). 

 

La Regidora d’Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, inicia la sessió donant la benvinguda als 

assistents (72 veïnes/veïns, entre els quals es troben representants de 8 entitats i serveis del 

barri i representants de tots els grups polítics del Districte). Presenta la taula, composada per 

ella mateixa,  pel conseller tècnic (Pau Gonzàlez), pel conseller del barri (Fernando Marín) i pel 

gerent del Districte (Eduard Vicente). El vice-president del Consell (Oriol Gonzalo, de l’AMPA 

de l’escola Pit-Roig) està també present però prefereix seure amb la resta de la ciutadania i no 

a la taula. 

La Regidora explica que l’objectiu del govern és potenciar el Consell de Barri com espai de 

participació, revisant de manera conjunta el format i els continguts a tractar. La idea és 

construir un espai de reflexió col·lectiva sobre com volem el barri. Per aquest motiu, en la 

sessió ens acompanyen tècnics de la Cooperativa Raons Públiques, que s’encarregaran de 

treballar amb els assistents:  l’avaluació del funcionament del Consell de Barri i el 

desenvolupament de propostes d’actuació per al barri com a tret de sortida al procés 

d’elaboració del nou PAD. 

Tot seguit, i després de repassar els objectius, l’estructura i la metodologia de la sessió,  es 

dóna pas a l’inici de  l’ordre del dia marcat per la comissió de seguiment del Consell de Barri, 

reunida el 21-10-2015. 

 

1.INFORMACIÓ DEL GOVERN SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE PROJECTES I 

TEMES PENDENTS AL BARRI DE LA FONT D’EN FARGUES. A càrrec d’Eduard 

Vicente, gerent del Districte.  

 PLAÇA DE LA FONT D’EN FARGUES: Per urbanitzar-la, cal resoldre el problema legal 

que plantegen els dos solars privats on s’ha d’actuar per a dur a terme el projecte. 

S’està treballant i fent gestions per desencallar el tema.  

 LA JUNGLA: s’està fent seguiment i s’ha parlat recentment amb la propietat, que ha 

demanat suport al Districte per veure com interlocutar amb els ocupants.  

 DAVALLADA DE GALLECS: és un projecte a tractar en el marc del nou PAD. Cal veure la 

millor forma d’abordar la reforma de la Davallada i l’actuació als dos solars colindants 

amb l’escola Àngels Garriga (en aquests moments s’està valorant les peticions 

d’expropiació dels propietaris). 



 TRES TURONS: es tracta d’un punt molt important a incloure i tractar en el procés del 

nou PAD. 

 APARCAMENT AL BARRI: s’està examinant l’espai proposat per l’AAVV (Garriga i Roca-

Montserrat de Casanoves-Pintor Pradilla). És un tema també a tractar en el marc del 

PAD. 

 PASSATGE DE L’ARC DE SANT MARTÍ: La intenció és que esdevingui vial públic. S’està 

estudiant com fer-ho. 

El gerent explica que tots aquests son temes d’envergadura que requereixen inversió i 

resolució de problemes legals. En aquests moments s’estan fent passos per avançar i s’aniran 

concretant les accions en el context del nou PAD. 

Seguidament, repassa altres qüestions que sorgeixen a la comissió de seguiment i a altres 

espais de treball amb els veïns:  

 Pals de la llum: es solen treure aprofitant la reurbanització dels carrers. 

 Àrea verda: és un tema a valorar en el procés del nou PAD, però es pot començar a 

demanar estudis al respecte. 

 Proposta de l’AAVV de la Font d’en Fargues de canvi d’ubicació dels contenidors de 

Montserrat de Casanoves-Garriga i Roca: en procés de valoració. 

 Situació actual del camí escolar que implica a l’escola Àngels Garriga. Explica que s’han 

realitzat la majoria de les actuacions previstes i que hi ha alguns temes pendents que 

estan en procés. La previsió és que s’inauguri durant el primer trimestre de 2016. 

 Escales i clavegueram a la zona de Penyal: és un tema de manteniment que es revisarà 

en els propers dies. 

 

2.REFLEXIÓ ENTORN A L’ELABORACIÓ DEL PAM I DEL PAD PER A AQUEST 

MANDAT. A càrrec de Pau Gonzàlez, conseller tècnic del Districte. 

S’explica que s’estan engegant els processos del PAM (Pla d’Actuació Municipal) i del PAD (Pla 

d’Actuació de Districte), que recolliran el què ha de passar durant tot el mandat.   

Respecte al PAD, la intenció és que el debat es faci als barris, a banda d’altres espais de 

participació i de treball. S’està redactant un document inicial per part del govern, que recull 

propostes tècniques, reivindicacions del teixit associatiu, propostes dels grups polítics... A 

partir d’avui s’inicia el procés de definició amb la ciutadania, que es traslladarà als diferents 

espais de participació per decidir entre tots, amb el màxim consens possible, quins són els 

reptes a afrontar. S’intentarà fugir de l’individualisme i apostar per la construcció col·lectiva. 

Aquest procés tindrà la seva darrera fase entre març-abril de 2016, amb la negociació política 

per a l’aprovació.  

Finalment, el conseller tècnic demana als assistents la seva col·laboració en la detecció 

d’actors clau per la recollida de propostes.  



Els dinamitzadors de la Cooperativa Raons Públiques (Alice i Carlos) expliquen breument quina 

serà  la metodologia de treball en aquesta fase de la sessió. El seu rol consisteix en facilitar 

l’organització i l’aclariment dels temes de cara al debat.  

Es divideix la sala en dos espais. En un es treballaran aspectes de funcionament i de millora del 

Consell de Barri; en l’altre, es començarà a treballar en la recollida de temes del barri que 

s’han de tenir en compte en el procés d’elaboració del PAD (“Pensem per tot el barri”). Els 

assistents es repartiran entre els dos espais i, al cap de 20 minuts, s’intercanviaran. D’aquesta 

manera tots hauran participat en el treball entorn als dos temes. 

Finalitzada la dinàmica,  es torna al format de Plenari. Els resultats obtinguts seran elaborats i 

retornats al Districte, incorporant-se al projecte de millora dels Consells de Barri i al procés del 

PAD.  

Les propostes que sorgeixen en el marc del Grup que treballava el PAD i el PAM es recullen a 

l’Annex 1 d’aquesta acta amb el resum de les aportacions recollides al mural. 

 

3.AVALUACIÓ DELS CONSELLS DE BARRI I INICI DEL PROCÉS DE TREBALL 

ENTORN AL  NOU PAD.  A càrrec de la Cooperativa Raons Públiques. 

Les propostes que sorgeixen en el marc del Grup que treballava les propostes de millora del 

Consell de Barri es recullen a l’Annex 2 d’aquesta acta amb el resum de les aportacions 

recollides al mural. 

4.TORN DE PARAULES.  

En aquest punt, la Regidora explica que es donarà la paraula a aquelles veïnes i veïns que, a la 

prèvia del Consell, han omplert una butlleta sol·licitant intervenir.  

Resum d’intervencions: 

 Benjamí Pinyol, sobre la Davallada de Gallecs: explica que hi ha problemes greus de 

drenatge que provoquen filtracions als habitatges; opina que això no se solucionarà 

fins que es faci l’obra de remodelació integral de l’espai. Demana també que el 

projecte incorpori solucions per a permetre l’ús de les escales a les persones amb 

mobilitat reduïda.  

La Regidora respon que el tema està sobre la taula i que es començarà a treballar ja 

per la reforma integral de la Davallada i dels solars annexos a l’Àngels Garriga. El 

projecte es debatrà i consensuarà amb les veïnes i veïns per triar la millor opció.  

 

 Inmaculada Ortega, sobre el Passatge de l’Arc de Sant Martí: manifesta el malestar 

dels veïns de la zona respecte al tancament del passatge i al seu estat 

d’abandonament. Reclama que sigui públic i que es dignifiqui.  

La Regidora es mostra d’acord amb ella; explica que mentre es desenvolupa el procés 

que ha de permetre convertir el passatge en un carrer públic, s’està treballant per 



avançar i trobar alguna drecera per anar millorant la situació actual. Recorda que està 

prevista una reunió específica sobre el tema amb els veïns el 17-11-2015. 

 

 Enric, veí del carrer Alt de Pedrell, sobre la necessitat d’arranjament de voreres.  

La Regidora respon que aquesta és una queixa recurrent i que la intenció és anar 

eixamplant voreres i millorar el manteniment, prioritzant començar pels lloc on es 

detectin més dèficits de manteniment. Apunta que, en molts casos, això suposa retirar 

aparcaments i que cal buscar alternatives. Explica que, fa anys, BSM va fer una oferta 

per construir un pàrquing però que es va desestimar perquè no hi havia prou 

demanda. En aquests moments, creu que es podria generar aquesta demanda i per 

això es demanarà a BSM que s’inicii de nou aquest procés.  

En aquest moment de la sessió, la Regidora s’excusa als assistents perquè ha de marxar per 

assistir a un acte de lliurament d’un premi atorgat al Mercat de la Vall d’Hebron, cedint la 

paraula al conseller tècnic, Pau Gonzàlez. 

 Ricardo Camps, sobre la urbanització de la Plaça Font d’en Fargues. Ha marxat, de 

manera que se li respondrà per escrit.  

 

 Juan Antonio Pérez, sobre la urbanització de la Plaça Font d’en Fargues.  

El gerent del Districte li respon que l’únic que hi ha és un projecte i la seva 

quantificació; no hi ha res contractat ni consignat al pressupost. El problema per 

abordar el projecte son els dos solars privats que són part imprescindible de l’actuació; 

en aquest moment s’està treballant per avançar i s’està valorant l’obertura de procés 

d’expropiació. 

 

 Manuel Edo, sobre l’arranjament del carrer Santa Laura. Denuncia el seu estat 

d’abandonament. 

El conseller tècnic respon que es tracta d’un carrer a incorporar a la llista de carrers 

d’actuació prioritària en el marc del PAD i que queda anotada la demanda. 

 

 Joan Lloberas, sobre el Passeig de la Font d’en Fargues. Demana que es posin mesures 

per l’aparcament indegut des de Montserrat de Casanoves fins a Frederic Rahola i que 

es revisin els horaris dels camions de neteja (passen entre 8 i 9 del matí, provocant 

col.lapse circulatori).  

El conseller tècnic respon que es valoraran i revisaran els dos temes plantejats, tot 

afegint que el problema de l’aparcament en vorera té un component fonamental 

d’incivisme. 

 

 Montserrat Aviñó, sobre les deficiències respecte al manteniment de paviment, 

voreres i arbres i sobre la necessitat de millorar el servei d’autobusos al barri.  

El conseller tècnic explica que està previst abordar els problemes de manteniment 

exposats i també revisar l’acció de Parcs i Jardins, per mirar d’establir mecanismes de 

millora en aquest servei. Respecte als busos, comenta que el dia 19 d’octubre 

d’enguany es va fer una sessió participativa sobre la implantació total de la nova xarxa, 

que ara està funcionant al 50%, amb les disfuncions que això suposa. Al 2016 



s’implantarà al 100% i llavors serà el moment de anar fent ajustos i detectar aspectes 

de millora.  

 

 Ramón Sardà, sobre la necessitat de millorar la connectivitat amb els CAPS de Murtra i 

Lisboa a partir del servei de bus del barri,  i d’instal.lar escales mecàniques a la zona de 

Pg Font de la Mulasssa-Dr Bové i a la part alta del carrer Mari. Suggereix millorar la 

informació als veïns amb la instal.lació de més plafons informatius al barri. Demana la 

instal.lació de papereres amb dispensador de bosses per recollir excrements de gossos 

i l’impuls de campanyes de civisme.  

El conseller tècnic respon que les necessitats d’accessibilitat i connectivitat interna 

s’han de treballar en el marc del nou PAD; que es revisarà el tema de les ubicacions 

dels plafons informatius; i que es recull el suggeriment de les papereres per traslladar-

ho a nivell de ciutat. El gerent del Districte intervé per informar que s’està preparant 

una nova campanya de civisme en relació als gossos pel primer trimestre de 2016 i que 

es demanarà que passi per la Font d’en Fargues.  

 

 Mia Agramunt, directora de l’Escola Àngels Garriga, sobre la recuperació de l’espai de 

la Davallada de Gallecs i els solars annexos. Presenta un projecte fet pels alumnes de 

6è i les famílies de l’escola, on s’aporten idees i suggeriments per la urbanització de 

l’espai. 

 

 Entre el públic sorgeixen dues qüestions:  

o Com es vincularà el PAD amb el Pla de Futur del Barri.  

El conseller tècnic explica que es tindrà en compte la feina feta com a punt de 

partida i element de revisió. 

 

o Proposta per guanyar aparcaments en vorera al Passatge Gabernet.  

El conseller tècnic recull la proposta per treballar-la al barri del Carmel. 

Sense més qüestions a tractar, es dona per finalitzada la sessió a les 21:30 hores. 

 

 

 

 

 

 

 



PENSEM EN TOT EL BARRI FONT D’EN FARGUES 
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES - PER TREBALLAR  PAM-PAD 
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FF34 PROJECTE DE MANTENIMENT, 
PAVIMENT VORERES I ARBRES.

- VORERES ESTRETES I MAL FETES 

FF10 DAVALLADA DE GALLECS: ELEVADORS 
I US ESCALES MECÀNIQUES-

ACCESIBILITAT

FF11 PLAFÓ INFORMATIU (TAM) A LES PARADES 
DE BUS FINAL (DR. BOVÉ)

FF12 FER ARRIBAR BUS L55 FINS A HORTA

FF03 URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA LAURA

FF13 PLAÇA FONT D'EN FARGUES - URBANITZACIÓ 
/TITULARITAT DE SOLARS

FF28 ESTUDI I REVISIÓ DEL PASSATGE DE L’ARC 
DE SANT MARTÍ

- CONVERTIR EL PASSATGE EN CARRER 
PÚBLIC

FF18 REVISIÓ DEL PERI (Pla Especial de 
Reforma Interior) PRESERVAR PATRIMONI 
HISTÒRIC

FF14 SOLAR DAVALLADA DE GALLECS ÚS PER 
PART DE L’ESCOLA ÀNGELS GARRIGA. (PROJECTE 
PLANTEJAT PER L’ESCOLA)

FF23 POTENCIAR ELS PARCS DEL BARRI

FF01PROBLEMA DE MUR PASSATGE DEL ARC 
DE SAN MARTÍ - ABANDONAT I TANCAT

FF04 DISPENSADORS DE BOSSES A LES 
PAPERERES EXISTENTS

FF05 SUPERVISAR EL MANTENIMENT DEL 
BARRI

FF06 FALTA DE PODA, ELS ARBRES D’
HABITATGES ENVAEIXEN LA VORERA

FF07 REVISAR HORARIS DE NETEJA PER 
MINIMITZAR MOLÈSTIES

FF08 SOROLLS MOLESTOS DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA

FF17 REVISIÓ DE SISTEMA DE NETEJA DE 
TOT EL BARRI!

FF39 ZONA DAVALLADA GALLECS: 
DRENATGE FILTRACIONS A HABITATGES

FF24 NETEJA DELS DESCAMPATS DEL BARRI

FF26 ADEQUAR PROVISIONALMENT APARCAMENT  
DE VISITANTS DEL TURÓ DE LA ROVIRA

FF15 PROBLEMES D’ESCALES MECÀNIQUES:
- PASSEIG FONT DE LA MULASSA
- DR BOVÉ 
- PART ALTA DE CARRER MARÍ

FF16 TRANSPORT PÚBLIC PER ACCEDIR AL CAP

FF19 REVISIÓ DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
DE TOT EL BARRI. FF20 REVISIÓ D’URBANITZACIÓ DE CARRERS

FF21 COMUNICACIÓ PLAÇA AMB BUS L24

FF22 PAVIMENTS QUE NO RELLISQUIN A LES  
PENDENTS
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FF29 LA JUNGLA: INTERLOCUCIÓ AMB LA 
PROPIETAT.

FF35 PROJECTE TRES TURONSFF38 ÀREA VERDA AL BARRI

FF40 CANVI DE CONTENIDORS: GARRIGA I 
ROCA/MONTSERRAT DE CASANOVAS

FF32 CAMÍ ESCOLAR: ESTAT AVANÇAT-
INAUGURACIÓ 2016

FF41 REVISIÓ DE ESCALES I CLAVEGUERAM 
AL CARRER PENYAL

FF42 APARCAMENT INDEGUT
A MONTSERRAT DE CASANOVAS I FREDERIC 
RAHOLA

FF27 MILLORAR EL SERVEI D’AUTOBUSOS AL 
BARRI

FF25 IMPULS CAMPANYES DE CIVISME

FF36 HABILITAR APARCAMENT A LA VORERA DEL 
PASSATGE GABARNET (NO VA ENLLOC)

 FF37 ESTUDI BSM, APARCAMENT AL BARRI-ALT DE 
PEDRELL,  ESPAI PROPOSAT PER L’AVV

MOBILITAT 

URBANISME I PLANEJAMENT 

MILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB) FONT D’EN FARGUES 
A
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SENSACIÓ DE REPETICIÓ, NO ES 
VOLEN FER MÉS LLISTES DE TEMES 

PENDENTS

S'HA DE TREBALLAR I ESTRUCTURAR 
ELS TEMES ABANS

DESPRÉS

S'HAN DE PENJAR A LA PÀGINA WEB ELS 
ORDRES DEL DIA I ELS TEMES A 

TRACTAR
CAL QUE ELS TEMES ES TREBALLIN 

ABANS
CAL QUE LES PERSONES ASSISTENTS 

TINGUIN INFORMACIÓ PRÈVIA

A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT L’
AJUNTAMENT HA DE DONAR RESPOSTES

EXPLICAR EL PER QUÈ ES FAN O NO 
LES COSES 

TEMPORALITZACIÓ: QUANTES 
VEGADES ENS REUNIM?

EL CONSELL DE BARRI NO HA DE 
SER UNA ASSEMBLEA

INFORMACIÓ SOBRE EL 
MANTENIMENT I EL SEU COST 

EL CONSELL DE BARRI TÉ MOLTES 
QUEIXES PETITES. NO POT SER

ES REPETEIXEN ELS MATEIXOS 
TEMES

MILLORAR CONTROL DEL TEMPS

AL CONSELL DE BARRI NO ES 
PODEN ANALITZAR ELS TEMES

FER LA DEVOLUCIÓ DEL QUE ES FA ALS 
CONSELLS DE BARRI

FER SEGUIMENT DE LES PROPOSTES DEL PLA D’
ACTUACIÓ DE DISTRICTE

FER LES ACTUACIONS. LA CIUTADANIA QUE 
PARTICIPA TÉ LA SENSACIÓ QUE LES COSES 

NO AVANÇEN.

COM ARRIBA LA INFORMACIÓ AL VEÏNAT 
DESPRÉS DELS CONSELLS DE BARRI?

RECOLLIR CONTACTE PER RESPONDRE 
PERSONALMENT 

LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT NO S’
ACTUALITZA

PENJAR LES ACTES DEL CB AL DIARI DEL 
BARRI, I/O FER FULLETONS AMB RESUM 

COM ES FA LA DEVOLUCIÓ DELS ACORDS 
PRESOS?

PENJAR LES ACTES RAPIDAMENT 

INFORMAR SOBRE PRESSUPOSTOS 
I PROJECTES APROVATS 
MILLORAR L'ESPAI SÍ. FER 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES

INCERTESA SOBRE ELS TEMES A 
TRACTAR

QUE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT SIGUI 
UN ESPAI ON ES PUGUI PARLAR PERQUÈ 
HI HA POCA GENT I ÉS MÉS OPERATIU

A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT S’HAN DE 
PARLAR ELS TEMES, S’HA DE PODER 
PARLAR

AL BUTLLETÍ DEL DISTRICTE POSAR EL LINCK 
AMB LESTAT DE LES ACCIONS


