
 

Consell de Barri de La Font d’en Fargues. 

 

Data:  13 d’octubre de 2021 a les 19:00 hores. 

Lloc:  Casal de barri Font d’en Fargues. 

 

 

Assistents:  

-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona 

(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Diego Hernández (Conseller de 

Barri de La Font d’en Fargues), Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó). 

-Grups polítics representats:  6 

-Entitats representades:   5 

-Veïnes i veïns assistents:  63 (39 presencials i 24 on line).  

 

Ordre del dia: 

1. Informe de la Regidora sobre el barri. Informació Àrea Verda.  

2. Carrer Penyal. 

3. Plaça Font d’en Fargues. 

4.  Entorns escolars. Escola Font d’en Fargues: Carrer Pintor Pradilla,     

situació de la muntanyeta. Vorera contínua Passeig Maragall.  

5. Projecte d’accessibilitat al carrer Llobet i Vall·llosera.  

6. Pilons al passeig Font de la Mulassa i carrers adjacents.  

7. Torn obert de paraules. 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 

d’acords. 

 
La Regidora del Districte, Rosa Alarcón, inicia la sessió i dóna pas als punts de l’ordre 

del dia. 

 

1. La Regidora explica els principals projectes i actuacions al barri. 

Implantació de l’Àrea Verda; Escola Heura i Entorns Escolars; Escola Àngels 

Garriga; Casal pel Clima; Nous Horts Urbans; Carrer Penyal, Escales 

Mecàniques Font de la Mulassa; Plaça Font d’en Fargues; Escola Font d’en 

Fargues; Escales Mecàniques Llobet i Vall·llosera.  

 

 S’adquirirà el solar que hi ha al costat de l’escola Àngels Garriga. Es 

realitzarà un projecte sobre aquest espai, associat a la pròpia escola.  



 S’està implementant el projecte proposat per pressupostos participatius 

“El Casal pel Clima”. Al novembre ja disposarem dels detalls del 

projecte. 

 

 Horts Urbans: S’està implementant el projecte al barri. Abans d’acabar 

l’any podrem tenir-los en marxa. 

 

 Escales Mecàniques Font de la Mulassa. Acció prevista per Pla de 

Barris de El Carmel. Possibilitat d’ascensor, s’està estudiant. 

 

 Escales Mecàniques Llobet i Vall·llosera. Al gener disposarem de 

l’avantprojecte i posteriorment es licitarà l’obra. 

 

 Escola Font d’en Fargues. Projecte de refugi climàtic. Hi va haver un 

incendi i cal recuperar l’activitat. 

 

 Obres de la plaça Font d’en Fargues. Es preveu que les obres es 

puguin executar al 2022. Es una prioritat com a districte. El pressupost 

s’està discutint a nivell de “Casa Gran”. La Regidora descriu les dues 

fases que tindrà el projecte (guingueta i resta de la plaça) i creu que en 

dos/tres anys les obres estiguin finalitzades. També s’està estudiant el 

reaprofitament de l’aigua de la font. 

 

 Implantació de l’Arrea Verda a partir del novembre. Punt presentat per 

l’equip tècnic de Mobilitat. 

 

 C. Penyal. Es reconeix que és un tema important i es fa esment de la 

complexitat de la situació. Presentarà el punt l’Eduard Vicente, gerent 

del districte. 

 

 Altres temes de districte: Neteja i seguretat. La Regidora explica la 

situació actual i actuacions previstes. S’incrementaran els recursos, 10 

milions d’euros en un primer moment (ciutat)  i 70 milions més d’aquí al 

març per aconseguir una millor neteja i un millor manteniment.  

 

 Respecte al tema de seguretat ciutadana, la Regidora explica que la 

setmana vinent s’incorporaran 235 agents més a la ciutat. Abans de 

finalitzar l’any l’equip de govern i guàrdia urbana faran una visita al barri 

per parlar amb l’associació de veïns. Es fa esment al nou fenomen que 

la sorgit a la ciutat, els botellots. Seguiment de les botigues que venen 

alcohol a menors.  

 

 Es valora l’esforç dels joves i les joves durant la pandèmia a l’hora de 

seguir les mesures sanitàries. 

 

La Regidora finalitza el informe general de districte i dona la paraula al tècnic de  la 

Direcció de Serveis de Mobilitat, Eugeni Rico, qui comparteix amb els assistents el  



document “Ampliació Àrea 2021: Font d’en Fargues. Residents Zona 31” (minut 23 

del vídeo), per explicar la implantació de l’Àrea Verda prevista al barri. L’acompanya la 

Irene Esteban de BSM. 

 

El Conseller obre un torn de paraules, contesta les qüestions sorgides i recull 

aportacions. 

 

 

Respecte a la resta de punts  de l’ordre del dia, ACORDS: 

 

 Àrea Verda i aparcament. 

 

a. Per constar com a resident a la zona 31 d’aparcament cal estar empadronat a 

un dels seus carrers i el vehicle ha d’estar domiciliat a la ciutat de Barcelona. 

b. Els veïns poden presentar les seves situacions concretes que seran estudiades 

individualment, tot i que s’han de respectar les normes generals de ciutat. 

c. S’informa que no està previst la construcció de cap pàrquing municipal al carrer 

Montserrat de Casanovas. 

d. Zones de càrrega i descàrrega a proveïdors de les escoles (EBM Tres Turons). 

La Regidora i el tècnic de Mobilitat ho estudiaran la proposta.  

e. La Regidora explica que la implantació de la Àrea Verda és una mesura de 

sostenibilitat per la ciutat i requereix la implicació de tothom. 

 

Entorns escolars. 

 

f. Respecte al tancament del carrer Pintor Pradilla (AFA Escola FF) la Regidora 

explica que s’ha de treballar en comissió i consensuar la proposta amb els 

veïns. Es recull proposta i assegura un anàlisi rigorós abans de prendre cap 

decisió. No es concreta data de reunió d’aquesta comissió però es coordinaran 

agendes per fer-la. 

g. Respecte a la neteja i adequació (bancs i papereres) de “La Muntanyeta” (AFA 

Escola FF) la Regidora comenta “prenem nota i ens encarreguem”. 

h. Respecte a l’actuació realitzada a l’Escola Heura, SAFA i Torrent de Can 

Carabassa, s’està avaluant el projecte per si cal incloure alguna actuació més. 

Es tindrà en compte l’alta velocitat d’alguns vehicles a l carrer Peris Mencheta i 

els horaris d’ús d’aquest carrer per part de les famílies de l’escola i per part 

dels veïns, desaparició de contenidors, sentit del trànsit i coixins berlinesos. 

 

Transport públic al barri. 

 

i. Respecte a l’ampliació en la cobertura del transport públic al barri (AFA Escola 

FF i EBM Tres Turons), bus 117, la Regidora proposa que farà una visita al 

barri amb la consellera tècnica per parlar amb l’escola i l’AFA.  

j. Respecte a la situació de transport nocturn al barri, la Regidora explica que és 

un tema no resolt a tots els barris de muntanya. Es un tema pendent a la ciutat 

de Barcelona que ha de resoldre amb l’Àrea Metropolitana. Reconeix que la 

xarxa nocturna actual no està ben dissenyada. 

 



Plaça Font d’en Fargues. 

 

k. Cal ser realista amb els requeriments de temps de l’Administració. Es possible 

que al gener es pugui licitar l’obra, però com a molt aviat l’inici de les obres no 

podrà ser fins finals del 2022. 

 

Carrer Can Pujolet. 

 

l. Instal·lació de bancs al tram superior del carrer Can Pujolet. La Regidora es 

compromet a la seva instal·lació a través dels Serveis Tècnics de districte. 

m. Voreres i manteniment general del carrer. La Regidora comenta que es pren  

nota d’aquesta futura actuació. 

 

Carrer Penyal. 

 

n. El gerent presenta plànols explicant el problema de canalització de les aigües 

brutes que existeix. S’exposa la complexitat tècnica i jurídica a l’hora de 

resoldre la situació. S’exposen les diferents solucions buscades. La Regidora 

explica que no es poden invertir diners públics en aquesta obra. El gerent 

explica que la llei indica que els veïns s’han de connectar a la xarxa general 

municipal. Els veïns exposen els seus arguments per demanar la intervenció de 

l’Ajuntament després de tres anys i mig amb aquest problema. No es concreta 

cap acord durant el Consell.  

 

Vorera contínua Passeig Maragall. 

 

ñ.  El districte ha rebut la proposta i s’ha fet un estudi tècnic des de districte, enviat 

a Mobilitat. Districte està esperant resposta. La Regidora explica que quan 

disposem de la informació se la farem arribar (Sr. Carlos Pinadero). 

 

Accessibilitat Llobet i Vall·llosera. 

 

o. S’acorda que es convocarà una reunió amb l’AVV per treballar aquest projecte.  

 

Pilons al passeig Font de la Mulassa i carrers adjacents. 

 

p. Es recull la petició. 

 

 

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnncSS7SZCI 

 
Snat: Maribel Marín. 

Tècnica de barri de la Font d’en Fargues.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnncSS7SZCI
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