
 

 
Consell de la Font del Gos 

 

Data:  9 de novembre de 2021 a les 18:30 h. 
Lloc:  Local Social de la Font del Gos, c/ Cal Notari 

 
 
Assistents:  

-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona 
(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Raül Ortega (Conseller de Barri de 
la Font del Gos), Raül Ferrando (President de l’Associació de Veïns i Veïnes de 
la Font del Gos), Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó). 
-Grups polítics representats:  6 
-Entitats representades:   2 
-Veïnes i veïns assistents:            28 (26 presencials i 2 on line).  

 

Ordre del dia: 

1. Retorn d’actuacions des del darrer Consell 
2. Torn obert de precs i preguntes 

     
_____________________________________________________      
 
 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El conseller de barri, inicia la sessió. Dona la benvinguda a les persones assistents i 
dona pas als punts de l’ordre del dia. 
 

1. Retorn d’actuacions des del darrer Consell 
La regidora del Districte, Rosa Alarcón, agraeix l’assistència al Consell. Explica 
els principals projectes i actuacions al barri. 
 

• Antic Camp de Futbol: S’han enderrocat els vestuaris. S’ha fet una obra 
per a la canalització de l’aigua. No es pot asfaltar, però s’ha posat un 
tipus de pedra al camí per pujar a l’antic camp de futbol que funciona 
bé. 



• Revisió de les Afectacions Urbanístiques: Fa esment a la desafectació 
del Túnel d’Horta a l’inici del mandat, la qual cosa permet treballar les 
afectacions a la Font del Gos. Les possibilitats de fer millores al barri 
dependrà de les afectacions. Ara només està desafectada una part del 
barri. S’està treballant amb planejament, i quan estigui la proposta es 
presentarà al barri. 

• Local Social: S’ha de fer rehabilitació i s’està mirant per fer-ho l’any 
2022. És un compromís, es repassaran els punts que s’han d’arranjar. 

• Porcs Senglars: Fa esment a la presència de porcs senglars als barris 
de muntanya del Districte. Tal com s’ha informat, es van fent captures 
periòdiques, tenint en compte totes les consideracions per fer-ho. Abans 
d’acabar l’any es farà una nova captura al pàrquing del velòdrom. 

• Reforç de la Guàrdia Urbana: Presenta a Albert, que no és el Policia de 
barri, però és de l’equip de proximitat de la Guàrdia Urbana, i que està 
prenent nota de les queixes que puguin haver. Diu que hi haurà 24 nous 
agents al Districte, la qual cosa permet no només fer tasca de reacció, 
sinó de prevenció, de contacte amb les associacions, amb l’Associació 
de Veïns i Veïnes. 
L’increment també es notarà durant la nit. Abans havia una comissaria 
per 3 districtes. Ara només és per 2 districtes: Horta-Guinardó i Nou 
Barris. La idea és que a final de mandats hi hagi 1 comissaria només 
per a Horta-Guinardó, la qual cosa reduirà el temps d’espera. 

• Cuidem BCN: Pla de Xoc de Neteja. Es refereix a les singularitats del 
barri quant al verd espontani. El Pla de Xoc de 70 milions d’euros inclou 
neteja i petit manteniment que inclou el verd espontani, per tant aquest 
increment de recursos es notarà al barri.  
 
De temes que es van plantejar en el darrer consell i que s’han fet:     

• S’han acabat les obres dels murs de contencions. 
• Neteja del verd espontani al c/ Cal Notari. Es continuaran fent neteges 

periòdiques. 
• S’ha arranjat la tanca i s’ha resolt el tema de l’arbre de l’entorn de Cal 

Notari 
 
Temes que no s’han pogut fer: 

• Parada del bus 185 en la part de dalt del barri: No és fàcil, està costant 
donat que allarga molt el temps d’espera. S’està mirant si quan arribi la 
nova remesa d’autobusos es pot disposar d’un bus més i així poder 
posar la parada. 

• Contenidors: Es va demanar poder moure uns contenidors, però no pot 
ser. Els serveis tècnics de neteja diuen que no pot ser per un tema de 
descàrrega de contenidors. 
 

El conseller de barri, Raül Ortega, fa esment a dues visites “in situ” que s’han fet amb 
l’AVV, on s’han recollit peticions.  
 

 



2. Torn obert de precs i preguntes 
 
El conseller de barri dona pas al torn obert de precs i preguntes. 
 

• -Es demana posar un baden que limiti la velocitat en Camí de Cal 
Notari. Hi ha gent que no fa cas de la senyalització, i baixen amb els 
cotxes en contra direcció. S’hauria de posar a baix pels cotxes que 
pugen un senyal de direcció prohibida.  
La regidora contesta que s’ha pres nota, s’està mirant de posar un coixí 
berlinès i el senyal de prohibició que es demana. 
-Es pregunta a qui s’ha de trucar per la nit si hi ha botellot a l’esplanada 
del camp de futbol, ja que per la nit no hi ha patrulla de muntanya.  
La regidora contesta que s’ha de trucar al 112. En tot cas, es parlarà 
amb els comandaments de Guàrdia Urbana del Districte, 
comandaments de nit. 

• Al tram de dalt de Camí de Cal Notari s’ha fet un mur, però no s’ha 
solucionat el problema del carrer. Continuen havent pedres i terra al 
carrer. El mur que s’ha fet en la zona d’aparcaments és curt.  
La regidora contesta que es continuarà treballant per resoldre el 
problema. 

 
Pren la paraula, Raül Ferrando, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font 
del Gos. Fa esment a la reunió que es va fer i insisteix en peticions que s’han anat 
fent. 
 

- Local Social de la Font del Gos: Es refereix al deteriorament de l’espai i a la 
necessitat d’un arranjament total del local, senyalant alguns problemes 
concrets. 

- Es refereix a les subvencions atorgades. 
- Retirada de les herbes que dificulten el pas del veïnat en la zona més de 

muntanya. Fer alguna actuació entenent que s’està en una zona de muntanya. 
- Valora positivament l’actuació en la zona del camp de futbol: Demana 

recuperar la font del gos, la font que dona nom a la Font del Gos. 
- Pregunta si és possible fer arribar el bicing al barri. 
- Demana a l’agent de Guàrdia Urbana present al Consell, que s’actuï en la zona 

de l’aparcament. Diu que gent que va al velòdrom i a la universitat venen a 
aparcar a la zona, i deixen els cotxes a qualsevol lloc, es refereix a les 
dificultats i riscs sobretot quan plou. Demana valorar el canvi de sentit del 
carrer. S’hauria de parlar amb els veïns de Can Papanaps. 
Albert, agent de Guàrdia Urbana, diu que traslladarà la demanda als 
responsables de circulació.  

- Demana Poda. Una veïna afegeix que dissabte va caure una branca al carrer i 
van trucar als bombers. A més hi ha arbres malalts.  
 

            La regidora contesta que es pren nota de les demandes formulades. 
Es traslladarà petició sobre el bicing als equips centrals per quan es faci el 
proper desplegament. Diu que, encara que el bicing no ha arribat a cap barri 



que està sobre la Ronda de Dalt, té clar que ho ha de fer en un proper 
desplegament.  
Parla de les actuacions i productes que s’utilitzen actualment amb l’arbrat. Es 
parlarà amb Parcs i Jardins. 
 
Un veí planteja que en lloc de fer el canvi de direcció demanat, es podria posar 
un semàfor. La regidora planteja que es passarà a Guàrdia Urbana per a la 
seva valoració, i es mirarà quina és la millor alternativa, si el canvi de direcció o 
un semàfor . 

 
El conseller de barri diu que es mirarà el tema de la neteja i es farà neteja i pintada en 
la zona d’entrada del camp de futbol per evitar aparcament indegut. Insisteix en que 
s’ha de trucar al 112 quan calgui.  
Dues veïnes plantegen que no es pot ajornar l’arranjament del local social. La regidora 
es refereix a les actuacions executades, i diu que l’arranjament del local és una 
actuació prioritària. El conseller de barri detalla les actuacions realitzades durant els 
últims anys, des del 2015 fins avui. El compromís és posar en marxa l’arranjament. 
Raül Ferrando torna a insistir en que s’ha de fer un repàs general. La regidora diu que 
es farà reunió i es farà el repàs sobre l’arranjament que s’ha de fer. 
 
 

 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rcrmxU94lLA&t=2825s 
 
 
Signat: Cecilia Collado Lizama 

Tècnica de barri de la Font del Gos 


