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Acta del consell de barri de la Font d’en Fargues 

 

 

 

Data:    11 de desembre de 2019 

Hora:    18.30 h 

Lloc:    Casal de Barri Font d’en Fargues (C/ de Pedrell, 69) 

 

Presideix el Consell:  Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó (Presidenta). 

 

Assistents:  32 persones.   

    

Membres de la Taula: Eduard Vicente. Gerent del districte. 

   Núria Carmona. Consellera tècnica. 

   Maria Calvet. Consellera de barri. 

   Elena Martín. Democràcia Activa. 

 

Consellers/es:  Magna Martín. ERC. 

   Xavi Reig. ERC. 

   Mila Casas. Bcn x Canvi. 

   Nico Ortiz. Ciutadans. 

   Susanna Porcar. JuntsxCat. 

 

Entitats que signen el full d’assistència: Associació de Veïns i Veïnes de la Font d’en Fargues. 

 

Personal municipal: Maribel Marin. Tècnica de barri Font d’en Fargues i Secretària del Consell. 

   Rosa Marzo. Suport per pla d’ocupació. 

 

 

Ordre del dia 

 

 1. Informació sobre el DECIDIM i el procés de renovació de la vicepresidència del Consell de Barri i de 

la Comissió de seguiment. 

 2. Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri de la Font d’en Fargues. 

 3. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

S’inicia la sessió amb la presentació dels membres de la Taula per part de la Regidora.  
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1. Informació sobre el DECIDIM i el procés de renovació de la vicepresidència del Consell de Barri i 

de la Comissió de seguiment. 

 

L’Elena Martín explica el procediment per renovar i formalitzar la Comissió de Seguiment i la 

Vicepresidència del Consell de Barri de la Font d’en Fargues. 

 

S’informa que l’actual vicepresident va manifestar la seva voluntat de no continuar i que caldrà fer eleccions 

a través de la plataforma Decidim, al igual que per a la Comissió de Seguiment. 

 

L’Elena Martín projecta el contingut de la plataforma i fa les indicacions corresponents per presentar 

candidatures i fer altre tipus d’aportacions. 

 

La plataforma DECIDIM és l’eina de participació de la ciutat, l’objectiu de la qual és fomentar la participació 

digital. La tècnica de participació explica com entrar a la plataforma (https://www.decidim.barcelona/) i clicar 

a la pestanya «Òrgans», per veure l’espai del Consell de Barri de la Font d’en Fargues. En aquest espai es 

penjaran les actes i les sessions, i tota la informació relativa al Consell de Barri. 

 

Qualsevol persona pot proposar punts de l’ordre del dia. Per fer-ho, cal registrar-se primer 

(https://www.decidim.barcelona/users/sign_up) i marcar l’opció «Seguir», per activar les notificacions. La 

Comissió de Seguiment, que és l’òrgan encarregat d’elaborar l’ordre del dia del Consell de Barri, valora si la 

proposta és pertinent o no, i després ho penja. 

 

Pel que fa al procés de renovació dels òrgans del Consell de Barri, hi ha una convocatòria oberta per a 

ocupar la vicepresidència del Consell, que s’ha promogut que sigui ciutadana. Les funcions de la 

vicepresidència són: 

 • Convocar, amb caràcter excepcional, el Consell de Barri o la Comissió de seguiment. 

 • Vetllar, com a membre de la Comissió de seguiment, per: 

 - L’acord de l’ordre del dia dels consells 

 - La documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les persones interessades abans 

del consell. 

 - La redacció de les actes i la seva distribució o publicació. 

 - El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de Barri i a la Comissió de seguiment. 

 - La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries. 

 

S’indica que si alguna persona vol presentar la seva candidatura, ho pot fer a través del DECIDIM. El termini 

es tancarà tres dies abans que es reuneixi la següent Comissió de seguiment. Les candidatures hauran 

d’incloure com a mínim nom complet, vinculació amb el barri i motivació per exercir la vicepresidència del 

Consell. 

 

La vicepresidència es votarà al següent Consell de Barri. Per tal que la persona quedi validada pel Consell, 

ha de comptar amb el suport d’almenys 2/3 parts de les persones membres del Consell (sobre el total de 

persones que han expressat el seu vot a mà alçada). Si hi ha més d'una persona candidata i no s'assoleixen 

els 2/3 es fa una segona votació entre les dues persones més votades. 

 

Pel que fa a la Comissió de Seguiment, s’ha de formalitzar qui en forma part. Està integrada per 

representants de la direcció política i tècnica del districte, un conseller o una consellera de districte de cada 

grup municipal, persones representants d’entitats del barri escollides i ciutadans o ciutadanes no 

https://www.decidim.barcelona/
https://www.decidim.barcelona/users/sign_up
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pertanyents a cap associació escollits/des. Les persones representants d’entitats del barri i els ciutadans o 

ciutadanes no pertanyents a cap associació han de ser escollides pel Consell de Barri per majoria simple. 

  

Fora d’aquestes trobades es pot reunir a proposta de: 

 • El president o presidenta. 

 • Qualsevol vicepresident o vicepresidenta. 

 • 1/3 part dels seus i les seves membres. 

 

Són funcions de la Comissió de seguiment totes les descrites en l’apartat de les funcions de la 

vicepresidència, més la d’elevar preguntes al plenari del Districte. 

 • Establir l’ordre del dia del Consell de Barri.  

 • Garantir que el Consell de Barri funciona. 

 

En definitiva, al barri de la Font d’en Fargues s’han de formar dos òrgans: Vicepresidència i Comissió de 

seguiment. Es votaran al proper Consell de Barri. Hi ha unes guies sobre el nou reglament de participació. 

Tanmateix, si alguna persona té dubtes sobre com entrar en el DECIDIM, pot demanar una sessió formativa 

específica. 

 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt. Respon el personal tècnic de participació. 

 

Intervenció Resposta 

Aquests càrrecs són remunerats? No ho són. 

Si un ciutadà fa una instància al Districte, no entra 

com a tema del Consell de Barri? 

L’ordre del dia el decideix la Comissió de 

Seguiment. Hi figuren tots els temes que es volen 

tractar.  

Si hi ha un tema que no està inclòs a l’ordre de dia, 

es pot parlar al torn obert de paraules. Funciona 

igual que el mandat anterior, només canvia que s’ha 

de formalitzar la Comissió. 

Quin dia de gener es tanca el recull de 

candidatures? 

 Es preveu que la Comissió de Seguiment no es 

programi abans del 31 de gener. Aquesta 

informació es penjarà al web. Es poden presentar 

candidatures fins a 3 dies abans de la data de la 

Comissió de Seguiment. 

 

2. Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri de la Font d'en Fargues 

 

S’incorpora a la Taula el gerent del districte, Eduard Vicente. 

 

Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó, mostra un mapa del barri i comenta que, a partir del 

mes de febrer, es posarà en marxa el Pla d’actuació del Districte (PAD), el qual incorporarà les propostes de 

projectes pel barri.  

Ara mateix s’estan decidint els pressupostos, però es vol la conformitat amb una primera visió de tots els 

barris del districte sobre les actuacions programades, per tenir-ho en compte abans de pressupostar. 
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El PAD es discutirà a partir del proper Consell de Barri i paral·lelament, el Pla d’Inversions Municipals (PIM), 

al qual es poden anar incloent els projectes consensuats, per veure quines inversions es poden engegar el 

proper mandat. Ara mateix són només propostes les quals poden esdevenir compromisos quan estigui 

tancat el PIM. 

 

Es projecten les actuacions següents, tot i que s’hi poden afegir-ne més o validar-les definitivament: 

 

 1. Rambla del Carmel: Hi ha una proposta perquè es pugui remodelar durant aquest mandat, que 

està relacionada amb la remodelació del Túnel de la Rovira. S’han d’actualitzar les mesures de 

seguretat al voltant del túnel. A més, al cilindre del final de la rambla es vol incorporar un espai d’art 

urbà. Es presentarà la proposta del projecte, per poder-lo debatre, a finals de gener. 

 2. Solar Gallecs: No es farà cap actuació. No es pot expropiar. 

 3. Obertura del passeig de l’Arc de Sant Martí: Les obres s’iniciaran a partir del desembre. Es 

rodarà una pel·lícula, però no hi afecta. 

 4. Espai d’estada c. Montserrat de Casanova amb c. Pintor Pradilla: És una de les propostes 

veïnals candidates al PAD i al PAM.  

 5. Plaça de la Font d’en Fargues: Ja és de propietat municipal al 100%. Aquest serà el projecte 

prioritari del PIM (recuperació de la font, arranjament, etc.). Es tracta d’un projecte molt costós de 

1.800.000 euros. 

 6. Escales mecàniques: Projecte incorporat a Mobilitat. Aquest mandat es posarà l’èmfasi en el 

vianant i en els trajectes que combinen recorreguts en transport públic i a peu. La base de la 

mobilitat serà el vianant. Per això, les escales mecàniques i els ascensors, sobretot als barris de 

muntanya, es planejaran com a estructures de mobilitat. Al barri de Font d’en Fargues estan 

previstes infraestructures a la Font de la Mulassa i a carrer de Llobet i Vall-llosera. 

 7. Pla antipals: Aquest mandat es volen retirar tots els pals de serveis (electricitat i telefonia 

bàsicament) que impedeixen la circulació dels vianants, cotxets, cadires de rodes per la vorera. 

S’intentarà que les obres es financin amb un pressupost compartit amb Endesa. 

 8. Àrea verda d’aparcament: Aquesta actuació s’ha de decidir com a barri, ha de néixer arran un 

consens veïnal. Està pensada per protegir els veïns. La demanda ha de sortir del veïnat mateix. 

 9. Bicing: En el nou desplegament de Bicing, que ja s’ha començat a fer i que durarà fins a març, 

s’instal·larà una estació de bicicletes elèctriques a Font d’en Fargues. 

 

3. Torn obert de paraules 

 

En primer lloc, es fa un primer torn amb les intervencions de les persones que ho han demanat prèviament. 

Respon Rosa Alarcón. 

 

Intervenció Resposta 
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Carles Espallargues: 

 - Van demanar amb signatures la reorganització i 

reurbanització de la Baixada de Palautordera. Es 

va fer una visita amb part de l’equip polític per 

mostrar-los una esquerda que hi ha al carrer. Tot 

el carrer està fet amb escales d’autoconstrucció 

als anys 60 i necessita un arranjament 

urgentment. 

 - Cal un arranjament entre el carrer Sant Martí de 

Porres i el carrer Alt de Pedrell. 

 - Al carrer Alt de Pedrell, els pals que hi ha són 

tant d’Endesa com de l’Ajuntament.  

 - Als espais interns de la cooperativa d’habitatge  i 

a la Baixada de Palautordera es fa botellón. 

 - Hi havia menors dormint sols al carrer, MENA’s. 

Li preocupa que, si hi ha MENA’s dormint al 

carrer, es pot deteriorar l’espai urbà. Ara els nois 

ja no hi son. 

 - Cal millorar la connexió dels busos de barri. 

 - S’ha arreglat l’esquerda. 

 - Es va parlar amb Parcs i Jardins perquè fessin el 

manteniment. Han demanat una sèrie de 

requisits tècnics (reg automàtic, etc.). L’any que 

ve estarà normalitzat. 

 - Les tres possibles escales mecàniques són 

només propostes. Hi ha molts barris i potser a la 

Font d’en Fargues no es poden posar tres en un 

sol mandat. 

 - Sant Martí de Porres i Alt de Pedrell: Es té en 

compte. 

 - La paraula MENA ja no existeix i és un terme 

amb connotacions despectives i racistes. Parlem 

de nens i nenes menors que estan sols. 

 - Sobre el botellón: Es farà un encàrrec específic a 

Guàrdia Urbana i es revisarà. 

 - La nova xarxa de busos ha aconseguit 

augmentar el nombre d’usuaris fins a 10.000. 

Totes les propostes de les persones usuàries, 

junt amb les dels tècnics, s’han recollit en una 

anàlisi i es farà una proposta de reajustament per 

a cada barri, que es presentarà a finals de febrer. 

Ana Rama:  

 - Com està el tema de l’àrea verda? 

Hi ha un canvi de criteri. Ara, als barris que hi hagi 

demanda per part dels veïns i veïnes de posar àrea 

verda, es demanarà un calendari a BSM. 

S’explicarà el proper Consell de Barri. 

Olga Fígols: 

 - Escales de la plaça de la Mulassa: Han sentit 

molts mandats seguits que es faran aquestes 

escales. Quan es faran?  

 - Amb el canvi de la xarxa de busos, hi ha gent 

que camina molt més per tal de no pujar les 

escales. 

 - La línia 24 anava molt bé. La xarxa de busos no 

està ben pensada, per anar a l’ambulatori no és 

gens còmode perquè el bus de barri dona molta 

volta. 

 - Al carrer Marquès de Foronda i al carrer 

Montserrat de Casanovas hi ha molts pals i 

arbres. Quasi no es pot ni passar. 

 - Les escales de la Font de la Mulassa són unes 

de les que es prioritzaran. 

 - Sobre la mobilitat en autobús, s’ha parlat en una 

intervenció prèvia. 

 - L’estudi dels pals de tots els barris està ja fet. Ara 

es vol començar amb plans pilot. 
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Carlos Pinadero: 

 - Està prevista alguna actuació per pacificar els 

entorns escolars del carrer Peris Mencheta? 

 - No es respecta el límit de 30 km/h, manquen 

bandes rugoses i ha augmentat molt el trànsit. 

 - Rambla del Carmel: Tots els canvis de la 

circulació acabaran afectant la Font d’en 

Fargues? Demana informació pels veïns sobre 

com afectaran les obres. 

 - Es farà una prova pilot d’una nova proposta de 

producte per millorar la seguretat, a l’àrea on hi 

ha hagut l’últim accident. S’oferirà aquest 

producte a totes les escoles que estiguin 

interessades. Hi ha més actuacions previstes per 

protegir els entorns escolars. S’intensificarà la 

presència de la Guàrdia Urbana per controlar la 

velocitat. 

 - S’introduiran radars tant a zones 30 com a zones 

50. 

 - Rambla del Carmel: Encara no està la proposta 

de projecte definitiva. Convocaran els veïns i 

veïnes de la Font d’en Fargues i del Carmel. 

Maria Teresa Fernàndez: 

 - Com està el tema de l’àrea verda? 

 - Al parc que aquest estiu s’ha urbanitzat a tocar 

del carrer Pintor Pradilla, encara no s’han netejat 

algunes runes ni s’ha retirat el fibrociment. Es lloc 

de pas a una escola bressol. 

Va ser una intervenció de manteniment que es va 

fer al Parc del Guinardó. Era per algunes qüestions 

específiques i la constructora no preveia aquesta 

runa. De tota manera, quant al fibrociment, s’estan 

fent inspeccions –3 anuals– i es fan requeriments 

amb la ubicació que es faciliti. El gerent demana la 

ubicació concreta del fibrociment. 

Fèlix Gonzàlez: 

 - Els escocells del carrer Mari estan molt 

deteriorats. 

 - Al carrer de Marí hi ha una línia elèctrica antiga i 

encara hi ha pals. 

 - No està regulat l’aparcament de les motos. 

 - S’afegeix a la reivindicació d’accessibilitat al 

CAP. 

 - No se sap encara el pressupost del PIM. Les 

actuacions que s’han presentat són propostes 

encara, no compromisos. Pel que fa a recursos, 

s’intentarà que hi hagi a districtes un pressupost 

reservat per a qüestions que siguin de petit 

manteniment i es puguin resoldre ràpidament. 

 - Es va fer una actuació sobre dues empreses de 

patinets elèctrics. Ara mateix, està en marxa un 

concurs de motos i bicicletes de lloguer per 

decidir quines empreses poden actuar i es 

portarà un seguiment de totes les motos. 

 - S’està incorporant un “codi de bones pràctiques” 

per a vehicles compartits. Després de la tercera 

sanció, es prohibirà accedir al lloguer de motos. 

Juan de Dios Gonzàlez:  

 - Des de Monsterrat de Casanovas fins a la plaça 

de la Font de la Mulassa no passa el camió de la 

neteja. Proposa que netegin aquest tram quan 

facin la neteja de la plaça. 

Es té en compte. Es comprovarà si no s’està 

netejant aquest tram. 

Manuel: 

 - No hi ha cap parc infantil en tot el barri. 

 - On s’ubicarà la segona escala mecànica? 

 - A la Baixada del Carrer Mari n’hi ha un. Sí que és 

cert que és molt petit. A la plaça de Font d’en 

Fargues es farà un parc més gran. 

 - La segona escala mecànica estarà en la pujada 

de Llobet i Vall-llosera. 
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Carles Enric:  

 - Va lliurar un estudi sobre el bus 117 a 

l’Associació de Veïns. Vol saber si l’han rebut. 

Es va enviar a Mobilitat i s’està treballant. 

Carles Espallargues:  

 - Alguns veïns i veïnes van proposar que la línia 

V23 també passés de pujada pel CAP. 

 

Joan Carles: 

 - Quan plou, tot s’omple de fang i pedres i és 

perillós per als motoristes. 

 - Hi ha massa excrements de gossos. 

 - L’estat de la carretera quan plou és un dels 

problemes que s’estan tractant a tots els barris 

de muntanya. Revisió dels punts de perill 

d’esllesvissades. 

 - S’ha creat la patrulla Espai net, que ara mateix 

actua al Carmel i a Can Baró, que fan una tasca 

pedagògica i sancionen també els 

comportaments incívics. Es proposarà fer aquest 

servei a la Font d’en Fargues. 

Manuel Gallardo: 

 - Manca manteniment al carrer del Mas Pujol. Es 

poden protegir els parterres? 

 - Al número 15, hi ha un pi que té processionària i 

s’ha de podar. Els coloms que dormen a l’arbre 

embruten la seva piscina i les branques entren al 

seu pati. 

Es tenen en compte les dues qüestions. 

Carlos Pinadero: 

 - Al carrer Peris i Mencheta s’hauria de reduir el 

trànsit i fer una vorera passant. 

 - S’ha canviat la freqüència del semàfor per 

afavorir que passin els cotxes per allà. 

 - En horari d’entrada i sortida escolar molts cotxes 

aparquen a sobre de les voreres. 

 - Es treballarà el tema del carrer Peris i Mencheta 

amb Guàrdia Urbana. 

 - Sobre el semàfor, es revisarà amb Mobilitat. 

Olga:  

 - La línia V23 no arriba a l’hospital de la Vall 

d’Hebron, que és l’hospital de referència de molts 

veïns i veïnes. 

Es té en compte i es revisarà amb Mobilitat. 

Veïna: Es pot explicar el nou projecte de Monserrat 

de Casanovas amb Pintor Pradilla? 

No és cap projecte. És una proposta de l’Associació 

de Veïns que es va recollir el mandat passat. Es 

treballarà el tema de cara al futur. 

Eugeni:  

 - La part alta d’Alt de Pedrell hauria de ser 

d’entrada exclusiva de veïns i veïnes. 

L’àrea verda dissuadeix bastant el trànsit. Es té en 

compte. 

Veí: Al carrer Arc de Sant Martí els cotxes van molt 

ràpid. Es poden posar bandes per reduir la 

velocitat? 

Normalment, quan s’instal·len bandes per reduir la 

velocitat, el veïnat es queixa pel soroll. 
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Sense més intervencions, es dóna per finalitzat el Consell. 


