
  

 

 

 

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

 

15 d’abril de 2015 a les 20:00 hores.  

 

Casal de barri  de la Font d’en Fargues  

 

 

Ordre del dia: 

 

1-  Seguiment de les actuacions realitzades dels del darrer Consell de Barri i actuacions futures. 
 
4- Torn obert de paraules  

 

 

Assistents: 

 

Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Francina Vila, el  Sr Jaume Fibla, com a conseller 

de barri, la Sra. Susanna Porcar com a Secretària del Consell i la Sra.Marta Isbert, Tècnica de 

Barri de la Font d’en Fargues.  

Assisteixen els Consellers del Districte adscrits a la Font d’en Fargues , en representació dels 

diferents partits polítics. 

Assisteixen també representants  del moviment associatiu i  representants tècnics del Districte 

La Sra. Francina Vila  dóna la benvinguda als assistents, agraeix l’assistència als Consellers dels 

diferents grups municipals del Districte i presenta als membres que formen part de la taula. 

Procedeix a tractar els punts de l’ordre del dia: 

 

 

1. Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de barri  i actuacions futures 

 

S’han recollit les intervencions fetes i s’entrega un document als assistents amb la relació de les 

que s’han fet o s’estan executant, que es pot trobar a la pàgina web del districte . La regidora 

en fa una lectura: actuacions de manteniment de la via pública, desbrossament solars...  

A continuació la regidora fa un repàs de les actuacions fetes durant el mandat i de les 

actuacions futures: 

 

- Recuperació de la masia de Can Fargues. S’han fet descobertes de valor arqueològic. A la 

primera fase s’està fent la rehabilitació perquè es posi en marxa com a escola de música. 

Finalitzarà el novembre de 2015. Una segona fase serà la recuperació i l’obertura dels jardins. 

Es farà una jornada de portes obertes el 26 d’abril. 



  

 

 

 

- Urbanització carrer Santa Otilia. 

- Plaça de la Font d’en Fargues. Es va treballar per la desocupació, i s’ha començat a recuperar 

l’espai. S’està treballant per poder recuperar els solars que no son públics. Es millorarà la zona i 

es posarà un espai de jocs infantils, taules i bancs. 

-  Camins escolars. Ja s’ha inaugurat el camí escolar de dos centres educatius i s’està treballant 

en d’altres cinc del barri. 

-  Projecte de millora d’accessibilitat de les escales de la Davallada de Gallecs. Estan previstos 

dos ascensors. 

- Pacificació del trànsit amb la implantació de la zona 30 al barri de la Font d’en Fargues. Es 

començarà a implantar el mes d’abril. 

- Instal·lació de senyalística per vianants orientant cap a punts d’interès del barri. 

 

 

 

Torn obert de paraules.  

 

 

- Sr.  Ramon Sardà: fa referència a l’accessibilitat del barri. Calen escales mecàniques al carrer 
Mari (des de Santa Otilia a Montserrat de Casanovas), a les escales de la Font de la Mulassa, i 
millorar l’accessibilitat de transport a l’ambulatori del Carmel. 
La regidora fa referència a l’estudi de mobilitat que s’ha realitzat on s’han identificat necessitats 
per millorar l’accessibilitat i mobilitat. En el marc de les comissions de seguiment es podran 
marcar un conjunt de prioritats. 
 
- Srs. Benjamí Pinyol, Manuel Arauzo i Lluis Calveras: s’han fet esquerdes entre les jardineres de 
la Davallada de Gallecs  i les finques que hi toquen. Quan es reguen les jardineres malmeses 
l’aigua es projecta cap a les parets de les cases. Confien que amb l’actuació de l’ascensor es 
regenerarà l’espai, però algú s’ho ha de mirar. Denuncien també actituds incíviques a les 
escales, que llencen taronges i pedres del solar del costat. Demanen que es tanqui. 
La regidora diu que inicialment estava previst fer un tancament  però des de l’escola es va 
demanar que no es fes. Es va decidir fer-ne manteniment però no tancar-ho. Es treballarà amb 
la urbana el tema de l’ incivisme. 
Pregunta quan s’executarà i la regidora respon que en el següent mandat, en un o dos anys. 
 
- Inmaculada  Ortega:  es queixa del tancament del passatge de l’Arc de Sant Martí. La regidora 
li explica que s’està treballant per fer-ho públic. Els hereus han d’acceptar l’herència abans de 
poder fer cap actuació.  
 
- Sra. Isabel Arbat: parla en representació de la cooperativa de la llar d’infants del Petit Príncep 

Blau. La propietària ha decidit no renovar el contracte. Se li ha demanat un any mes de lloguer 

per tenir temps de reubicar-se. Demanen suport per reubicar-se i un suport econòmic per fer la 

nova llar. 



  

 

 

 

La regidora respon que s’han reunit amb l’escola i ho han intentat amb la propietat però no ha 

estat possible. S’ha parlat també amb la regidoria d’educació. És complicat però hi dediquen 

esforços per veure si hi ha una solució viable. La Sra. Arbrat fa  referència a la possible ubicació 

a la nova escola Bressol del Guinardó, i la regidora respon que encara està per definir el model i 

que hi ha altres cooperatives que s’hi han interessat.  El problema és que no hi ha marge per 

buscar alternatives.  S’intentarà que des d’Educació s’ho estudiïn i a veure si es pot trobar una 

solució per allargar el termini. 

 

- Sr. Juan Antonio Pérez: Planteja diversos temes. Les escales de la Font de la Mulassa s’ha 

tractat des del 98, en que es va fer un projecte. Demana que es recuperi per possibilitar la 

mobilitat de  la gent gran de la zona. S’han d’arranjar l’embornal que recull les aigües a Maurici 

Vilomara, després de la corba.  Demana que es posin les senyals de prohibició d’estacionar a la 

corba de Penyal  i també que es pugui accedir a la plaça de la Font d’en Fargues des de Maurici 

Vilomara. 

Demana també mesures de reducció de velocitat a Penyal. 

Diu també que hi ha una esquerda al paviment  del carrer penyal des del nº 35 al 52 , que s’ha 

d’arreglar. Està a l’alçada de la corba del parc infantil. 

S’ha apilat ferralla a un solar privat  (entrega fotos i document) que s’ha de retirar i demana que 

es netegin els solars de les escales de fusta. Demana que es netegi també el solar públic del 

costat de les escales del passatge de la Font de la Mulassa. I que cal tapar els escocells del 

carrer Maurici Vilomara a l’alçada del Dr. Coll.  Demana que s’enderroquin les cases que es 

buidin amb la zona 0 dels tres Turons. 

Finalment demana que s’acabi l’actuació de la plaça de la Font d’en Fargues, que es protegeixi 

el quiosc, que està desprotegit i que s’arregli el pas per les persones. Demana quan es faran 

actuacions.  

La regidora diu que cap el mes de maig es farà zona de parcs infantils, s’arreglarà la font i una 

millora general de l’espai.  

Per la resta dels temes plantejats es faran les actuacions pendents.  

 

- Sr. Josep Marquès:  demana quan es farà d’un únic sentit el carrer Can Pujolet. Hi ha fet un 

protocol de la guàrdia urbana perquè sigui d’un sol sentit.  Està pendent d’executar. 

 

- Sr. Joan LLoveras: explica que malgrat posar-se fitons davant el Princess Margaret segueixen 

estacionant vehicles a les voreres de més amunt. Es solucionaria posant-ne més. 

Demana també que es modifiqui l’horari de recollida de brossa perquè coincideix amb les 

entrades a les escoles. La regidora respon que ja es va mirar de fer però que per rutes no és 

possible. 

 



  

 

 

 

- Sr. Rafel Tena: demana que es facin les voreres del carrer Aguilar i que es planti arbrat.  Es 

respon que es una actuació que es valorarà de fer però que per posar arbrat cal ampliar voreres 

i es perdria aparcament. És un tema delicat. 

Demana també escales mecàniques  entre Alt de Pedrell i Aguilar (escales Palautordera). No és 

una actuació prevista de moment, tot i que es coneix la situació. 

 

- Sra. Concepció Gimeno, en representació de l’AVV: planteja diversos temes, alguns dels quals 

ja s’han tractat prèviament (plaça Font Fargues, Davallada de Gallecs). Planteja també que cal 

arranjar la placeta i les escales que hi ha al carrer Mari amb Peris Mencheta. La regidora li diu 

que cal buscar una solució conjunta a l’espai de manera que no signifiqui molèsties pels veïns. 

Planteja també que cal resoldre de forma definitiva el problema del bus 39 i el problema de la 

manca d’aparcament al barri. La regidora diu que des del districte es treballa amb TMB per 

millorar el transport i que de moment està complicat fer un aparcament degut a les 

característiques dels solars que hi ha al barri . 

 

- Sr. Luis Nuñez: s’han posat unes pilones al carrer Alt de Pedrell, a l’alçada del número 72,  

passat el Condis que no tenen massa sentit i en canvi impedeix el pas de les persones amb 

cotxet i l’aturada puntual dels vehicles per càrrega i descàrrega. Es mirarà. 

Demana també  la possibilitat que es permeti la circulació de cotxes per Verge de Montserrat 

fins al Nen de la Rutlla, ja que amb el sentit únic s’ha perjudicat molt l’accessibilitat al barri.  

 

- Sr. Salvador León:  demana que es solucioni la seva situació, ja que està pendent d’expropiació 

i va demanar una entrevista fa temps.  La regidora li diu que es reuniran amb ell. 

 

- Sr. Pau González: expressa la sorpresa i malestar per la desaparició de la màquina de projectar 

i l’estufa de l’antic casal, que estaven sota custòdia de l’Ajuntament i han desaparegut. Algú les 

ha agafat o traslladat del magatzem municipal. Volen saber què ha passat. La regidora li diu que 

ho estan intentant esbrinar des de SSTT i serveis jurídics i que l’empresa respondrà si no 

apareixen. 

 

   

I sense més temes a tractar , i tot agraint l’assistència dels presents, s’aixeca la sessió a les 22 

hores. 


