Consell de Barri de La Font d’en Fargues.

Data: 11 de maig de 2022 a les 18:30 hores.
Lloc: Casal de barri Font d’en Fargues.
Modalitat presencial amb seguiment on line.
 Assistents.
-Taula:
Sr. Diego Hernández. Conseller de Barri de La Font d’en Fargues.
Sra. Núria Carmona. Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó.
Sr. Eduard Vicente. Gerent d’Horta-Guinardó.
Sr. Pere Camps. Tècnic del pla de ciutat Cuidem Barcelona.
El conseller de barri excusa la regidora per baixa mèdica.
-Grups polítics representats:
-Entitats representades:
-Veïnes i veïns assistents:
 Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Repàs de projectes i actuacions al barri.
Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja.
Control de l’incivisme al barri.
Estat general de les voreres al barri.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió.
El conseller de La Font d’en Fargues, sr. Diego Hernández, inicia la sessió i dóna pas
als punts de l’ordre del dia.
1.

Repàs de projectes i actuacions al barri.

Es projecta el mapa de projectes al barri i el conseller informa de l’estat de cadascun
d’ells.
a/ Jardins Baixada Can Mateu: Al límit amb Horta, les obres (obertura d’un carrer, més
una petita zona verda) finalitzaran abans de l’estiu. S’està treballant amb l’Associació
El Pou sobre els elements subjectes a protecció patrimonial.
b/ Carrer Penyal: S’ha arribat a un acord amb els veïns. L’Ajuntament actuarà de forma
subsidiària. El problema existent està en vies de solució.
c/ Escales Mecàniques Font de la Mulassa: Es una altra inversió pel barri pendent de
realitzar. Ahir es va fer la presentació del projecte al centre Boca Nord. S’enviarà
projecte als veïns que ho sol·licitin. El novembre del 2022 es presentarà projecte
executiu definitiu. Maig de 2023, previst l’inici de les obres.

d/ Casal Font d’en Fargues pel Clima: Projecte que s’està executant durant el 2022 en
el marc de pressupostos participatius.
e/ Nous Horts Comunitaris: Ubicats al passeig Font d’en Fargues, ja estan funcionant.
f/ Escola Àngels Garriga: Fa un mes que districte ha formalitzat la compra-venda del
solar “La Muntanyeta”. L’escola està treballant en la definició de l’ús de l’espai.
g/ Plaça Font d’en Fargues: El conseller anuncia que les obres s’iniciaran al 2023.
h/ Voreres Montserrat de Casanovas: Al llarg del 2022 es farà la reforma de les
voreres d’aquest carrer.
i/ Escales Mecàniques Llobet i Vall-llosera: Existeix un avantprojecte compartit amb
l’AVV.
2.

Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja.

Pren la paraula el sr. Pere Camps, qui presenta el document “Pla de Manteniment
Integral”.
Explica que té dos eixos principals: Manteniment de l’espai públic i desplegament de la
nova contracta de neteja. Es farà una fase participada amb els veïns a partir del
setembre.
Convida a visitar l’exposició “Història de la neteja a la ciutat”, ubicada a la presó Model.
S’obre torn de paraules i els assistents intervenen sobre tots els temes, a més a més
del Cuidem Barcelona (intervencions recollides al punt 5 de l’acta juntament amb el
torn obert de paraula).
3. Control de l’incivisme al barri.
El conseller explica que s’han rebut diferents queixes sobre aquest tema i que es va
tractar a la Comissió de Seguiment. Concretament, va sortir la circulació de
motocicletes per l’interior del Parc del Guinardó, problemes amb les deposicions dels
gossos, botellots...
El conseller de barri i consellera tècnica comenten que s’han realitzat dues rondes de
reunions entre guàrdia urbana i veïns/entitats a tots els barris de districte. Està previst
que pròximament es faci la tercera ronda de reunions.
Acord: Es traslladen totes les incidències recollides al policia de barri de La Font d’en
Fargues.
4. Estat general de les voreres al barri.
Des de la Taula es recullen diferents intervencions dels veïns relacionades amb el
deficitari estat de les voreres a alguns carrers del barri.
El conseller informa que es poden activar actuacions de petits arranjaments, però
reformes de carrers sencers ja és més complicat. Es veuran millores quan es comenci
a aplicar el “Pla Antipals”, al 2022. També es recorda la reforma prevista a un tram de
Montserrat de Casanovas.

5. Torn obert de paraules.
Intervenció 1  Queixa pel soroll produït pels camions de recollida d’escombraries al
seu pas pel pg. Font d’en Fargues. Comenta que el nombre de camions també és
elevat. Fa esment al soroll de les motocicletes.
Resposta sr. Pere Camps: Amb la nova contracta molts vehicles seran elèctrics i hi
haurà una nova redistribució dels contenidors. Es revisarà que no estiguin passant dos
circuïts de recollida pel mateix carrer.
Intervenció 2  Demana un lloc on dipositar els residus orgànics dels jar dins per tal de
reaprofitar-los.
Resposta sr. Pere Camps: Pren nota de la proposta de cara a la nova contracta. Hi
està d’acord.
Intervenció 3  Queixa sobre el soroll dels camions de recollida i brutícia que generen
gossos a les voreres. Planteja dubtes sobre l’aplicació del concepte de
“corresponsabilització” per part de l’Administració en el sentit que considera que és
l’Administració qui ha de prendre les decisions. En aquest sentit explica que el
projecte d’escales mecàniques previst a Llobet i Vall-llosera afectarà a l’accessibilitat
dels edificis del carrer i els veïns no hi estan d’acord. Descriu una sèrie
d’incompatibilitats tècniques. Comenta que hi ha una esquerda a un edifici. També
comenta que els motors de les escales mecàniques del districte no respecten la
qualitat acústica de l’espai, ell hi ha fet medicions. Demana que es facin estudis al
respecte.
El conseller demana al veí el document realitzat i el seu contacte personal.
Resposta sr. Pere Camps: Es torna a explicar el procés participatiu previst al Cuidem
Barcelona i especifica que no implica cap cessió de responsabilitats per part de
l’Administració. Insisteix que la participació veïnal tindrà caràcter voluntari.
Resposta gerent: Escales mecàniques Llobet i Vall-llosera. Explica que el districte, per
la seva orografia, té molta experiència en aquest tipus d’intervencions, que va ser una
demanda veïnal de l’AVV de La Font d’en Fargues i del Guinardó, i que després de
l’avantprojecte, hi haurà un projecte executiu i comissió de seguiment. Informa que ara
mateix només està fet l’avantprojecte i que es preveu que pel 2023 es tingui el projecte
executiu. Després caldrà disposar de la partida de diners corresponent (inversió).
Poden passar un anys fins que estigui finalitzada l’obra. Discrepa pel que fa als
decibels generats pels motors de les escales d’altres indrets. També explica que s’han
estudiat alternatives com l’ascensor, però està descartat per l’impacte que genera ria
aquest tipus d’actuació a l’entorn.
Intervenció 4  Es manifesta a favor de l’escala mecànica de Llobet i Vall-llosera.
Intervenció 5  Veí del carrer Penyal. Explica que vol fer un toc d’atenció i una
sol·licitud. El primer és recordar que la situació del carrer Penyal és un problema de
salut pública i el segon és demanar que l’Administració respongui les seves peticions
entrades pels canals oficials.
Resposta del gerent: S’està treballant el tema amb un representant veïnal. Es estrany
que no arribi la informació. El procés no està aturat.

Intervenció 6  Demana millorar la comunicació entre districte i veïns afectats a l’hora
d’implementar qualsevol actuació. També demana més neteja als voltants de les
escoles. Afirma que el Parc del Guinardó és un gran pipi can.
Resposta sr. Pere Camps: Pren nota de la petició de neteja al voltant de les escoles.
Intervenció 7  Demana marquesines per les parades de bus. També planteja queixa
sobre l’excés d’excrements de gossos i ocells a voreres i àrees de joc infantil.
Resposta consellera tècnica: Explica que s’ha estudiat amb Mobilitat però les voreres
del carrer Pedrell no tenen suficient amplada per instal·lar marquesines a les parades
de bus. Sí es pot estudiar posar algun banc o element per seure. Es pot revisar el
tema.
Respecte a la brutícia per incivisme, la consellera comenta que es faran
visites/passejades per tots els barris a fi d’identificar els punts negres.
Intervenció 8  Demana netejar les herbes a carrer Vicent López i d’altres adjacents.
També els pals al carrer Dalmau Creixell i carrers adjacents. Demana més neteja i
manteniment a la zona.
Intervenció 9  Alerta sobre cables descordats al carrer Montserrat de Casanovas.
Intervenció 10  Queixa per l’anul·lació de l’audiència pública sense avís eficaçmen t
comunicat. Ella hi va anar a districte perquè la suspensió només es va difondre a
través de les xarxes socials i ella no n’és usuària.
Comenta també que els semàfors del carrer Garriga i Roca no estan ben programats i
que caldria un botó per no haver d’estar aturada amb el vehicle massa estona, sense
vianants al carrer.
També es queixa de la manca de transport públic al CAP del carrer Murtra i hospital
Vall Hebron.
La consellera tècnica demana disculpes per la incidència que explica la veïna sobre la
desconvocatòria de l’audiència pública. Apunta que la regidora va iniciar la seva baixa
després d’estar convocada l’Audiència.
Respecte a les connexions del transport públic amb els centres de salut, es revisarà
amb Mobilitat.
El conseller explica que es revisarà la situació dels semàfors de Garriga i Roca.
Intervenció 11  Una altra veïna apunta que han rebut una resposta al respecte,
indicant que aquests polsadors als semàfors ja no s’hi posen. Recolza la petició de
transport públic per accedir als centres de salut de referència.
El conseller explica que una possible solució seria el taxi o bus a demanda. Es recull la
queixa per buscar solucions.
Intervenció 12  Queixa sobre l’estat de les voreres del carrer Aguilar, a partir del
número 15 fins al final. Molt antigues, impracticables, s’ha d’anar pel mig del carrer.
Proposa una solució tècnica per l’accessibilitat del bus, només amb una inclinació del
vehicle. Es manifesta a favor de les escales mecàniques de Llobet i Vall-llosera.
El conseller recull la proposta tècnica.

Intervenció 13  Un veí es planteja perquè ha trigat tant en arribar el projecte
d’escales a Llobet i Vall-llosera.
El gerent respon: Districte fa propostes d’escales mecàniques en funció de les
peticions veïnals.
Intervenció 14  Recorda que a l’anterior consell va plantejar la manca de línies de
bus nocturnes al barri. Comenta que les decisions sobre qualsevol intervenció al barri
han de ser compartides amb els veïns directament afectats. Respecte a la proposta de
tancament d’un tram del carrer Pintor Pradilla, explica que no se sent segura si ha de
donar la volta pel carrer Descans els divendres o dissabtes a la nit, degut a les
dinàmiques de gent no gaire cívica que s’hi generen. També afirma que els veïns
afectats no hi estan d’acord amb el tall parcial del carrer.
El conseller explica que el tema de Carrer Pintor Pradilla s’està treballant amb els
veïns de la zona.
Intervenció 15  La directora de l’escola Font d’en Fargues demana més celeritat en
la reforma de la plaça. Es una reivindicació que ve de lluny. Observa una degradació
important i accelerada de l’espai. Explica que degut a la grava que s’hi va posar, una
mestra va relliscar i va caure.
El gerent explica que el projecte de la plaça Font d’en Fargues està en marxa i q ue al
setembre es començarà per la guingueta. També comenta que es revisarà el que ha
produït la caiguda de la mestra de l’escola.
Intervenció 16  Demana saber quan es faran les passejades sobre els punts negres
a nivell de neteja. Quina actuació es farà a la muntanyeta de l’escola Àngels Garriga i
perquè no s’ha fet una escala mecànica al carrer Vicent López.
El conseller informa que la passejada serà al mes de juny en el marc del Cuidem
Barcelona.
Intervenció 17  Demana que l’Ajuntament obri espais de diàleg amb el veïns més
enllà de les AVV. Demana estudis amb dades.
Intervenció 18  Reforça la petició de la intervenció 17
Intervenció 19  Explica que l’AVV té una visió global del barri i que està oberta a
rebre totes les demandes dels veïns. Vol remarcar que les AVV no son un ens de
decisió.
I sense més intervencions ni punts a tractar es dona per finalitzada la sessió.

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de youtube.
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Snat: Maribel Marín.
Tècnica de barri de la Font d’en Fargues.

