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Acta del consell de la Font del Gos 

 

Data: 9 de març de 2021, 19.00 h 

Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/barrifontdelgos 

 

Presideixen el Consell: 

Sra. Rosa Alarcón Montañés,    Regidora del Districte d’Horta-Guinardó 

Sr. Raül Ortega Serrano,    Conseller del barri de la Font del Gos 

Sra. Núria Carmona Cardoso,       Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó 

Sr. Eduard Vicent Gómez,             Gerent del Districte d’Horta-Guinardó 

 

Consellers/es: 

Sr. Víctor Valls Andrés,      GMD BComú 

Sr. Xavi Reig Robledo,     GMD ERC-AM 

Sr. Nico Ortiz Cuevas,      GMD Cs 

Sra. Mila Casas Rodríguez,    GMD BxCanvi 

Sr. Xavier Simó Esparrich,            GMD ERC-AM (conseller no adscrit a la Taula) 
 

 

Representants d’entitats: 

Raül Ferrando Mompó- Merche Galindo Ramos, Associació de Veïns i Veïnes de la Font del 

Gos 

Xavier Monroy Contreras, Barcelona Dragons 

 

 

Tècnics i tècniques municipals: 

Sr. Andreu Parera Prats,       Tècnic de Participació del Districte d’Horta-Guinardó 

Sra. Cecilia Collado Lizama,  Tècnica de barri de la Font del Gos 

 

Total d’assistents: 18 persones 

 

Ordre del dia:  

1. Situació del barri durant la Covid-19.  

2. Torn obert de paraules. 
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1. Situació del barri durant la Covid-19. 

 

Raül Ortega, Conseller del barri de la Font del Gos, dona la benvinguda als assistents, explica 

l’ordre del dia i dona la paraula a Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó. 

 

La regidora explica que el consell de la Font del Gos és una mica especial, sobretot per la 

manca de reconeixement oficial al grup de veïns i veïnes que se senten barri, i per això s’ha de 

cuidar més. 

 

En relació amb l’informe sobre el Districte, comenta que sembla que ja està acabant la tercera 

onada de la Covid-19. Recorda les persones que ens han deixat aquests mesos.  

 

Realitza un repàs sobre les actuacions al barri durant la Covid-19, i les qüestions que van sortir 

a l’anterior Consell de Barri.  

 

Pel que fa a l’arranjament del camí que va fins al camp de futbol, s’ha decidit fer un projecte de 

millora. Tot i que suposarà més temps i inversió, permetrà fer un estudi a nivell tècnic i 

pressupostari a fi d’evitar que el camí es desfaci amb les primeres pluges. 

 

En relació amb la parada de bus de TMB, explica que encara no s’ha pogut realitzar el canvi a 

causa de l’itinerari del mateix bus i una complicació amb el terreny. Tot i això, la regidora 

comenta que abans de fer el canvi vol parlar amb l’associació de veïns per acordar una 

proposta del nou recorregut de l’autobús, la qual inclou el canvi de la parada al barri. 

 

La regidora apunta que el canvi de sentit de Can Papanaps no ha estat possible, ja que la 

Guàrdia Urbana ho ha desaconsellat per temes de seguretat viària. 

 

Pel que fa al manteniment del local social, s’ha pogut fer el canvi del terra, la supervisió de la 

instal·lació elèctrica, i la substitució del paviment del mòdul dret. Durant el primer semestre 

d’enguany, està previst fer el canvi de l’altre mòdul. En aquesta intervenció, es treballarà la 

connexió elèctrica i l’aïllament del mòdul. 

 

Respecte al despreniment de terres i pedres del camí de Cal notari, la regidora explica que s’ha 

pogut acomplir una actuació a la part pública. Assenyala que pel que fa a la part que no s’ha 

fet, hi ha dues actuacions pendents. En primer lloc, una part privada, on l’Ajuntament farà una 

actuació subsidiària en cas que el propietari no construeixi. Aquesta actuació està prevista pel 

21 d’abril d’enguany, quan es podrà executar la construcció sencera del mur. En segon lloc, 

queda pendent un tancament de simple torsió, que consisteix en un tancament més obert per 

aixecar la tanca i deixar espai a una malla anomenada de simple torsió. Aquesta malla 

permetrà assegurar la contenció del despreniment dels terres. 

 

La regidora explica que de moment no s’ha pogut realitzar el canvi d’ubicació dels contenidors 

de Cal Notari, tot i haver-ho estat estudiant amb neteja. És difícil poder fer aquest canvi. 

 

En referència a la petició que s’havia realitzat de pintar places d’aparcament, comenta que 

també és difícil donat que el paviment del terra s’ha tret i això impedeix qualsevol mena 

d’actuació. A més a més, apunta que el barri de la Font del Gos ja té un problema amb espais 
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d’aparcament i regular-ho amb una àrea verda com podria ser la proposta de pintar les places 

d’aparcament, ens podríem trobar en que hi hagi poques places per a les necessitats del barri. 

 

Quant a l’arranjament del carrer Logroño, s’ha iniciat l’operació i s’han tret els horts il·legals de 

l’entorn. Les properes actuacions previstes són realitzar aparcaments i voreres. 

 

La regidora explica que Urbanisme està treballant el canvi de planejament de l’entorn dels 

edificis desafectats per la desafectació pel túnel. Així, es preveu que entre l’estiu i el setembre 

es pugui presentar una proposta.  

 

El pavelló de la Vall d’Hebron recupera la seva utilitat com a instal·lació esportiva, ja que s’ha 

pogut traslladar l’activitat del servei hospitalari al Pere Virgili. 

 

En relació amb la qüestió dels porcs senglars, apunta que durant l’estiu es realitzaran captures 

periòdiques, sent la cinquena actuació per aquesta problemàtica. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Merche Galindo:  

- Comenta que si es fa retrospectiva amb la 

darrera reunió de Consell de Barri, és 

pràcticament idèntic el que ha dit la regidora que 

s’ha fet excepte per l’inici de l’obra del muret. 

Explica que la tanca es col·locarà gràcies a les 

queixes que han realitzat els veïns, ja que no 

apareixia dins els pressupostos. 

- Pel que fa a la marquesina, al Consell de Barri 

del 2019 es va dir que era una qüestió aprovada 

i per tant no s’ha de consultar ni debatre.  

- Respecte de les reformes del local, diu que no 

s’ha posat el terra a cap sala tot i haver-se 

demanat que es posi com a mínim a dues sales: 

la d’informàtica i la sala polivalent, on ara mateix 

han de marcar amb cadires els llocs on hi ha 

forats. Apunta que no s’ha fet res pel que fa a 

l’electricitat i que l’automàtic salta cada vegada 

que s’encén la llum. 

- La qüestió dels contenidors la donen per 

perduda. 

- Pel tema de pintar les places d’aparcament, 

manifesta que no entén per quina raó no s’ha 

pogut fer. 

- D’altra banda, agraeix la intervenció efectiva del 

Gerent pel que fa  als “botellones” al camp del 

futbol, on la policia no està fent cas als veïns. Diu 

que d’ençà que s’han obert els centres 

comercials han incrementat els botellons al camp 

de futbol i al Parc de Xavier Montsalvatge i 

Rosa Alarcón: 

- És cert que a La Font del Gos s’han fet 

poques coses, moltes menys de les que 

li hauria agradat fer. 

Atribueix la dificultat d’actuacions a un 

problema del planejament, el qual és el 

primer canvi imprescindible per realitzar 

intervencions amb la rapidesa exigida. 

Ara mateix, les actuacions que hi ha 

sobre la taula són pedaços petits. 

Assenyala que l’única fórmula perquè la 

Font del Gos pugui tenir la seva dignitat 

és treballar per la desafectació del barri 

sencer. 

- S’ha fet el muret tot i que no estava 

inclòs al projecte, la qual cosa evidencia 

que s’està escoltant els veïns. 

- Pel que fa a la qüestió de la 

marquesina, la regidora havia demanat 

que es fes el canvi durant el desembre 

del 2020. Li preocupa especialment i en 

vol parlar amb els veïns abans de fer el 

canvi de recorregut. 

- En relació amb la reforma del local, 

comenta que sí que s’han fet algunes 

coses, però és cert que no durant aquest 

mandat sinó el passat. Destaca que 

durant aquest primer semestre es 

reformarà el primer mòdul, instal·lació 

elèctrica i posarà terres.  
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Intervenció Resposta 

deixen molta brutícia als parcs. No sap de quina 

manera es pot solucionar aquest problema. 

 

 

 

La veïna torna a intervenir per respondre que 

l’afectació del barri no té res a veure amb la 

intervenció del local social, qüestió amb la qual 

fa molts anys que treballen des de l’associació. 

- Quant als botellons, efectivament s’està 

actuant i el Gerent forma part d’aquesta 

intervenció. En aquest sentit, anuncia 

que hi haurà més efectius de la Guàrdia 

Urbana, així com també una Guàrdia 

Urbana més propera a qui es podrà 

trucar directament. D’aquesta manera, 

es podrà dirigir qualsevol incidència 

sense necessitat d’intermediari. 

 

Raül Ortega: Afegeix que com a Govern 

estan a disposició no només el Gerent 

sinó també la Consellera Tècnica, la 

Regidora, i el Conseller.  

Raül Ferrando:  

- Aprofitant que es treballa la zona del muret, i 

que ve una màquina, es podria recollir la part de 

terra. 

- Demana si es podran posar bancs al parc que 

es va fer, ja que la gent del barri quan el fa servir 

ha de seure damunt una pedra. 

- A l’entrada del barri, on estan les cotxeres a la 

vorera, hi ha unes herbes que són molt altes. 

Podria entrar dins el pla de feina dels 

treballadors de neteja per poder treure-ho?  

- Demana que quan es posin en contacte amb el 

propietari per fer millores al mur, també podrien 

demanar si es pot fer un camí que pugi i connecti 

amb uns habitatges de la zona, i així aprofitar les 

obres. 

- Apunta que hi ha molts pals i cables que estan 

caiguts i es veuen malament. Explica que fan por 

perquè és perillós per a la circulació.  

Rosa Alarcón: 

- Miraran la qüestió dels terres. 

- En referència als bancs del parc, el 

problema és que és territori del Parc de 

Collserola i no els deixen posar-ne, per 

tant no hi ha forma de fer-ho.  

- Pel que fa a l’entrada del barri, en 

aquests moments no forma part del pla 

de neteja habitual de Parcs i Jardins, tot i 

que sí que forma part del pla d’actuació 

del barri. Explica que hi ha dues grans 

neteges: una a la primavera i una altra a 

la tardor. Miraran quan toca exactament i 

trucaran per dir quan serà. En aquesta 

línia, afegeix que el setembre del 2022 

entrarà en marxa el nou contracte de 

neteja que inclourà no només la neteja 

dels carrers sinó també la dels parcs i 

jardins. 

- Quant als pals, estan parlant amb 

Endesa. L’única actuació que poden fer 

des de l’Ajuntament és algun tipus 

d’instrucció o sanció per resoldre la 

qüestió dels cables.  

- Creu que el camí que està demanant 

pujarà a un lloc privat. Es mirarà per 

veure què poden fer i com.  

 

 

El conseller de barri dona la paraula a l’Andreu Parera, Tècnic de Participació del Districte 

d’Horta-Guinardó. Comparteix una presentació en pantalla per explicar el projecte de 

Pressupostos Participatius i en fa un resum de la seva història, fases i calendarització: 

- El projecte de Pressupostos participatius es va encetar al febrer de l’any 2020, es va 

veure interromput per la pandèmia i l’1 de març s’ha reprès. És la primera vegada que 
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l’Ajuntament de Barcelona fa uns pressupostos participatius. El projecte consisteix en 

què la ciutadania proposi projectes d’inversió i, després d’un procés, la mateixa 

ciutadania mitjançant una votació decideix quins projectes es portaran a terme amb els 

diners destinats als pressupostos participatius.  

- Explica que la xifra prevista inicialment de 75 milions d’euros s’ha vist reduïda a 30 

milions, a causa de la pandèmia. D’aquests, per realitzar el repartiment entre districtes 

s’han tingut en compte diferents criteris redistributius. D’entrada, el 50% del pressupost 

està repartit de manera equitativa entre els 10 districtes, mentre que la resta segueix 

criteris demogràfics i socioeconòmics. En el cas d’Horta-Guinardó eren 8.000.000 €, i 

ara la dotació econòmica és de  3.200.000 €. 

- En referència a les fases del projecte, s’han realitzat la primera i segona fase 

(presentació de projectes d’inversió i valoració de criteris i viabilitat tècnica d’aquests). 

S’ha incorporat un període d’aclariments tècnics durant la primera setmana de març, 

per tal que aquelles persones que hagin presentat projectes puguin demanar 

aclariments i en el cas que se’ls hagi denegat puguin al·legar i conèixer els motius pels 

quals s’ha denegat. La tercera fase s’inicia el 22 de març i s’estén fins al 5 d’abril, en la 

qual s’haurà de prioritzar, hi ha 825 a la ciutat i 69 al Districte, d’aquest 69 projectes 

s’ha de prioritzar quins són els 20 projectes amb més suport. La quarta fase s’iniciarà el 

6 d’abril fins al 7 de maig i consistirà en la concreció de detalls tècnics dels projectes. 

La cinquena fase serà durant el mes de juny, en la qual es votarà els projectes que 

finalment s’executin al Districte, amb el pressupost de 3,2 milions d’euros. L’import 

màxim per projecte no pot superar el 50% de la dotació econòmica assignada.  

- La votació serà digital, més segura i més àgil, amb doble verificació: padró municipal i 

telèfon mòbil. 

- El nombre mínim de projectes a votar són dos fins a exhaurir el topall màxim assignat 

al Districte. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Javier Monroy:  

- Desconeixia el projecte dels pressupostos 

participatius i d’haver-ho sabut hagués 

presentat un projecte relacionat amb el camp 

de futbol.  

- D’altra banda comenta que pel que fa als 

botellons que l’anterior veïna ha comentat, 

diu que quan va a mirar el lloc, s’emporta 

dues bosses industrials d’escombraries. 

- Agraeix que la regidora hagi mostrat la 

voluntat de canviar el Pla d’Urbanisme per tal 

d’actuar al barri. Pregunta quan es podrà fer 

això, donat que els aparcaments dels 

autobusos que comptaven amb el mateix 

tipus d’afectació es van poder dissenyar, 

aprovar i construir en un sol any. Demana si 

es podrà reduir els temps i si es podrà 

concretar més el canvi d’aquest pla. 

 

Rosa Alarcón: 

- En referència als pressupostos 

participatius, aquest projecte estava plantejat 

abans de la pandèmia, la qual ha provocat 

que aquests projectes es lliuressin fa més 

d’un any i tot just ara s’hagi pogut reprendre. 

Malgrat això, comenta que és probable que 

el projecte de rehabilitació del camp de futbol 

no hagués pogut entrar per manca de 

dotació econòmica. 

- No pot avançar cap calendari dels canvis 

de planejament urbanístic ja que estan 

pendents de l’estudi dels tècnics, els quals 

han d’indicar la forma d’actuar en la 

desafectació del barri. No obstant això, 

s’està treballant i sobre l’estiu es podrà 

presentar una primera proposta.  
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Intervenció Resposta 

Victor:  

- Com s’està treballant en la desafectació del 

barri?  

- El canvi de recorregut del bus passarà pel 

centre del barri? 

- Com està prevista la neteja dels matolls a 

la muntanya?  

Rosa Alarcón: 

- De moment no es pot desafectar tot el barri 

i serà un procés lent que s’ha de fer per 

parts. Tot i això, remarca que no es deixa de 

treballar per aquest objectiu. Recorda que 

l’estiu passat es va desafectar la zona del 

túnel de Collserola i això ha permès que hi 

hagi una zona del barri que malgrat estar 

afectada com a equipament, no ho estigui 

des del punt de vista urbanístic.  

No vol generar expectatives ni promeses que 

no pugui complir, tot i que espera que entre 

principis d’estiu i l’inici de setembre puguin 

presentar notícies. 

- Pel que fa al bus, no es pot fer el recorregut 

pel mig del barri i s’ha comprovat perquè 

s’han fet proves. Tot i això, el que es podrà 

fer és que hi hagi una parada per la part de 

dalt.  

- Respecte a la neteja dels matolls de 

muntanya, hi ha dues parts: la part que ha 

demanat el Raül a l’entrada del barri; l’altra, 

el desbrossament de la part de Collserola, 

que l’any passat es va retardar per la 

pandèmia. Quan sàpiguen les dates 

informaran de quan es tornarà a fer aquesta 

neteja.  

 

El conseller de barri agraeix la presentació sobre els Pressupostos participatius i les 

intervencions, i obre un darrer torn de paraules: 

 

 

2. Torn obert de paraules. 

 

 

Intervenció Resposta 

Raül Ferrando: Demana si algú explicarà el 

nou recorregut del bus per posar la 

marquesina. 

Rosa Alarcón: Quan es tingui la proposta de 

recorregut, s’explicarà al barri amb l’equip 

tècnic de TMB. 

Víctor: un bus de barri petit podria passar.  Rosa Alarcón: Es tornarà a preguntar al nou 

equip de TMB per cercar una alternativa, 

però l’estudi tècnic va assenyalar el contrari . 

 

Rosa Alarcón tanca la sessió comentant que sap que la situació és desesperant i que li 

agradaria donar millors notícies al respecte. Comenta que l’abordatge respecte al barri de La 

Font del Gos s’ha de fer de forma diferent. 
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Reconeix que efectivament es pot fer més pel que fa a la qüestió dels mòduls del local social, el 

mur, o qüestions que no s’estiguin fent bé. Malgrat això, no hi haurà un canvi general al barri 

fins que no hi hagi una modificació pel que fa a les afectacions. Desitja una bona Setmana 

Santa i s’acomiada. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


