Acta del Consell de Font d’en Fargues
Data: 13 de març de 2019 a les 19.00 hores.
Lloc: Casal de Barri Font d’en Fargues – Pg. de la Font d’en Fargues, 67

Assistents:
-Taula: Pau González (Conseller Tècnic d’Horta-Guinardó), Mercedes Vidal
(Regidora d’Horta-Guinardó), Fernando Marín (Conseller del Barri de Font d’en
Fargues), Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó).
-Grups polítics representats:

4

-Entitats representades:

2 signen full d’assistència.

-Veïnes i veïns assistents:

84

Ordre del dia
1- Informació i seguiment d’actuacions.
2- Plaça Font d’en Fargues.
3- Àrea verda / aparcament.
4- Parc del Guinardó / actuacions / tractament processionària.
5- Policia de barri / presentació.
6- Torn obert de paraules.

1- Informació i seguiment d’actuacions.

La Regidora dona la benvinguda a tothom i recorda que aquest Consell és el darrer del
mandat. Anuncia que la seva idea en el dia d’avui és fer un recull de tota la feina feta i
la que queda pendent. Fa un breu recordatori sobre l’ordre del dia que es va acordar a
la Comissió de Seguiment.
Comença el retorn del govern sobre les actuacions, comentant punt per punt i de
manera breu tots els temes cabdals:
-Serveis Socials: S’ha fet una priorització molt important durant el mandat. Al districte
d’Horta-Guinardó s’ha passat d’una inversió de 6,4 milions d’euros, al 2015, a una
inversió de 10,4 milions d’euros, al 2019. Puntualitza que s’ha realitzat a causa de
l’emergència social existent i que encara continua essent urgent. Fa un breu resum
sobre alguns programes existents al districte (Programa Interxarxes, A Partir del
Carrer...).
-Equipaments: S’ha invertit considerablement al districte de diferents formes, com ara
en l’àmbit esportiu, social, entre d’altres. Pel que fa al Barri, apunta que l’Escola
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Municipal de Música Can Fargues, ha seguit endavant amb una inversió al mandat de
3 milions d’euros per poder finalitzar-la i obrir-la.
- Espai Públic: Apunta que s’ha treballat molt l’espai verd a Font d’en Fargues i posa
d’exemple els jardins de l’Escola de Música Can Fargues.
- Accessibilitat: Un exemple d’inversió és l’ascensor inclinat al carrer Davallada de
Gallecs, el qual va patir endarreriments en les obres a causa d’uns murs. Assegura
que el dia 15 de març de 2019 es posarà en funcionament. Assumeix que en matèria
d’accessibilitat encara queda molta feina a fer a causa de tots els pendents que té el
Barri.
- Mobilitat: Comenta la configuració de la nova xarxa d’autobús i nous vehicles en
circulació. S’ha experimentat un augment considerable de viatgers.
- Ocupació i activitat econòmica: Han invertit al districte 1,3 milions d’euros anuals a
diferents projectes d’emprenedoria. S’ha treballat per fomentar l’economia de
proximitat a través d’ajudes, i s’ha incrementat el suport al veïnat en atur. També
remarca la contractació pública responsable i contínua de serveis, que s’ha fet per part
de l’Ajuntament de manera ininterrompuda i fomentant el bé comú. Afegeix el treball
que han realitzat respecte a noves clàusules socials i mediambientals als contractes, i
la difusió feta de bones pràctiques entre entitats i empreses. Per últim, recorda l’impuls
que li han volgut donar a l’economia social, solidària i de caràcter cooperatiu.
- Cultura i memòria històrica: Repassa una de les actuacions realitzades, que tracta
sobre la retirada de plaques franquistes dels carrers del districte.
-Participació: Vol recordar el suport de la gestió cívica, que es va dotar
econòmicament amb un increment del 100%, en concret a 3 espais, un d’ells el mateix
Casal en què se celebra l’actual Consell.
Seguidament passa a mostrar pel projector tots els punts de millora realitzats al barri
darrerament, petites i grans actuacions. Passa la paraula al Gerent.
Explica que l’urbanització del passatge de Sant Martí començarà al maig. Com a
projectes oberts al barri durant el mandat fa esment de la futura urbanització de la
plaça Font d’en Fargues, els Jardins Can Fargues, l’ascensor a la Davallada de
Gallecs i la rehabilitació de la Masia Can Fargues.
Sobre espai públic el gerent comenta que les brigades municipals han fet unes 50
ordres de treball a petició del veïnat en els últims quatre o cinc mesos, a efectes
d’intervenir sobre: neteges especials, reposició de voreres i paviments, entre d’altres.
Afegeix, sobre els Jardins de Can Fargues, que està en marxa i funciona
correctament, tot i que la font ha patit filtracions a un dipòsit, que continuen treballantse. També ha patit actes de vandalisme a l’estàtua s’està reparant.
Comenta l’èxit que ha tingut l’Escola de música de Can Fargues i la seva implicació
amb el territori. Té uns 500 alumnes entre 4 i 18 anys. També visites amb gent gran, i
altres activitats al territori.
Al carrer Santa Otília 20, explica que hi van tenir una ocupació complicada a causa del
tràfic de drogues. El tema s’ha anat treballant amb el propietari i els Mossos
d’Esquadra. El febrer de 2019 es va desocupar i es van coordinar amb la propietat per
evitar una possible reocupació en un futur. Convida a passar al punt número 5 de
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l’ordre del dia.

5- Policia de barri / Presentació.
L’intendent del districte de Guàrdia Urbana, agraeix l’oportunitat de participar en el
Consell, presenta al nou policia de barri Òscar Ros. Fa memòria sobre el projecte que
va començar el febrer de 2019, desplegat a tota la ciutat. Aquest té com a objectiu
conèixer molt més les problemàtiques del barri pel que fa a la convivència i espai
públic, exclusivament, a la Font d’en Fargues. Recorda que és un projecte a llarg
termini, que és un equip de 10 persones i que cada barri del districte tindrà un referent.
A més, poden actuar de manera conjunta amb la col·laboració del districte i altres
departaments de l’Ajuntament de Barcelona.
Passa a mostrar pel projector els noms i presentació d’equip, i ànima als assistents a
contactar amb ells a través del correu policiadebarri.horta@bcn.cat per a qualsevol
mena de proposta, incidència, etc. que es vulgui fer directament i en relació amb Font
d’en Fargues.
La Regidora obre un torn sobre el punt 1 i 5 de l’ordre del dia.
Una veïna de Font d'en Fargues, es pregunta sobre actuacions de millora en paviment,
ja que només s’han fet la meitat de les localitzacions afectades, i amb un any de
retard.
La Regidora explica que alguns dels punts poden estar en estudi i no s’hagin executat
encara. Pren nota dels punts que li facilita la veïna per contrastar amb els que tenen
ells.
Passa al següent punt de l’ordre del dia.

2- Plaça Font d’en Fargues.
El Gerent assegura que s’ha treballat a la plaça durant tot el mandat i continua amb
dues línies de feina per urbanitzar el projecte. Passa a explicar, amb ajuda del
projector, els terrenys segons la tipologia d’aquests. El solar número 2 ja és municipal.
Han d’adquirir el número 1 i la número 3 també està adquirida. Recorda que a la
número 3 ha pujat la inversió per diversos factors, en concret 500.000 € més del que
tenien previst, ja està pagada. El solar número 1, encara no és municipal i s’està
incrementant més la inversió inicial. Ha pujat 1.000.000.000 €, més del que tenien
previst i ara el jurat ha de determinar si encara pujarà més aquesta xifra, de manera
definitiva. Afegeix que el projecte final d’urbanització ja està gairebé acabat, i passa a
mostrar-lo a través del projector. Està previst que el projecte quedi tancat sobre junysetembre. Caldrà donar continuïtat a aquest tema pel proper mandat.
La Regidora obre un torn i anima als assistents, que no han entrat preguntes per
escrit, a participar també, si així ho decideixen.
La representant de l’AMPA de Font d’en Fargues, comenta que l’estat actual és de
molta brutícia, i demana una actuació extraordinària el més ràpid possible. Afegeix
que, el pendent que baixa a Font d’en Fargues, rellisca molt i ja hi ha hagut petits
incidents a causa de la grava.
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Josep Lluís, veí de Font d'en Fargues, creu que l’espai està brut, que es hi ha consum
de begudes alcohòliques, i que es cometen robatoris a vehicles. Demana actuacions
policials i de neteja imminent a la zona. També demana actuacions de pressió al
particular, per netejar el privat.
La Regidora assumeix que han tingut problemes amb la propietat i que això ha afectat
molt. Garanteix, però, que van fent actuacions a les escales, i neteja a les zones
públiques. Apunta tots els delictes esmentats. Explica que s’ha demanat als propietaris
que facin manteniment dels solars donat que a nivell públic, la brigada no pot actuar de
forma periòdica a solars privats.

3- Àrea verda / Aparcament.
El Gerent recorda que, en un altre Consell, se’l va demanar que no es fes un
aparcament i substituir-lo per implementar una àrea verda al barri. Explica que van
sol·licitar un estudi a BSM i que en poques setmanes ja tindran l’informe llest. Afegeix
que, cap a l’abril de 2019, es convocarà una reunió per parlar amb els tècnics i entitats
d’aquest informe i el futur del projecte.
La Regidora obre un torn de paraules.
Antonio Núñez, veí de Font d'en Fargues, troba difícil aparcar al barri i creu que s’han
reduït les places de pàrquing, en superfície al barri, de manera considerable en els
últims 20 anys. Demana solucions per la gent que no pot pagar l’aparcament en
superfície.
Josep, veí de Font d'en Fargues, explica que fa un temps un grup de veïns es va
personar a la seu del districte per conèixer a fons com estava el projecte de
l’aparcament i van obrir una instància. Diu que el gerent va emetre la resposta la qual
explicava que entitats i veïns van replantejar la proposta de l’aparcament, substituint-la
per una zona d’àrea verda amb aparcament preferent per als veïns. Demana que la
resposta per part del Gerent sigui més extensa.
Paco, veí de Font d'en Fargues, comenta que tenen un problema greu d’aparcament.
Reclama col·laboració veïnal a l’hora d’aparcar correctament, i demana zona verda a
l’àrea de Frederic Rahola.
El Gerent insisteix al veí que l’informe entregat, en resposta a la instància, ja l’ha
contestat amb anterioritat al mateix Consell. Torna a explicar tot el procés que va
començar el 2016, i on es va modificar la proposta inicial d’aparcament per àrea verda
amb aparcament. L’Associació de Veïns va proposar no fer aparcament i implantar
àrea verda. Com s’ha explicat, estan pendents de rebre l’estudi i treballaran
conjuntament amb l’Associació de Veïns.
Josep, veí de Font d'en Fargues, pregunta què és una àrea verda i de quina manera
serà l’aparcament.
El Gerent contesta que es farà amb preferència per l’estacionament veïnal, amb uns
horaris establerts, delimitades les àrees amb color verd, amb un pagament específic
pel veïnat i amb un altre per a no veïnat.
La Regidora assegura que, actualment, no es garanteix espai públic d’aparcament a
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tots els vehicles, i que s’han produït canvis en la mobilitat augmentant l’ús de les
motocicletes, augmentant les àrees blaves a zones comercials, etc.
El Consell Tècnic apunta que durant el mandat han fet dues actuacions, al barri de
Font d’en Fargues. Una al passatge Gabarnet per suprimir vorera inhàbil i augmentar
així les places d’aparcament, i l’altre a Doctor Bové amb Penyal, on s’han suprimit
places d’aparcament per augmentar la vorera.
Obre un torn tancat de precs i preguntes.
Ferran Avalón, veí de Font d'en Fargues, comenta que al carrer Maurici Vilomara amb
Montserrat de Casanovas han canviat aparcament en sèrie per aparcament en bateria
a àrees en les quals no entén el perquè. Tampoc entén la política d’augmentar parades
d’autobús de 117 que provoca eliminar aparcament i que considera estan massa
properes una de l’altra. Li agradaria saber el preu d’aquesta àrea verda amb
aparcament, i perquè a certs barris els no residents poden aparcar i d’altres zones no.
Joan Joveres, veí de Font d'en Fargues, assegura que no tothom té un cotxe per
família i creu que s’ha de tenir en compte, ja que alguns en tenen 2 i 3. Afegeix que
gent que viu a la zona de sota de Passeig Maragall ve a aparcar a zones que no li
correspondrien per barri. Per tant, es mostra favorable a l’àrea verda però només amb
aparcament per residents, sense donar possibilitats a no residents del barri.
La representant de l’AMPA de Font d’en Fargues creu que no hi ha suficient espai
d’aparcament per als cotxes. Assegura que a hores puntes la gent incompleix la
normativa de “càrrega/descàrrega” i, per tant, els cotxes envaeixen la vorera que fa
que els vianants no puguin transitar correctament, etc. Demana mesures per
solucionar-ho. Planteja que tenen idees per desenvolupar un projecte i els agradaria
interlocutor amb l’Ajuntament.
Un veí de Font d'en Fargues es mostra escèptic sobre l’augment del nombre de cotxes
els darrers 20 anys i insisteix que no existeix aquest augment. Pensa que l’Ajuntament
de Barcelona vol que la gent no aparqui al carrer perquè mesures com posar passos
de vianants, containers, etc. no són satisfactòries per a l’aparcament.
Núria Roca, veïna de Font d'en Fargues reivindica més transport públic al barri. També
demana un estudi més a fons, ja que, quan vinguin visites al barri i hagin d’aparcar, es
trobaran moltes dificultats. També cal tenir en compte que el barri no està ben
comunicat.
Montserrat, veïna de Font d'en Fargues, demana fer seguiment de l’ús que se n’està
fent actualment de dues places d’aparcament per minusvàlids al carrer Mas Pujol, per
veure si realment són efectives.
Una veïna de Font d'en Fargues creu que l’àrea verda no és bona idea, ja que està
molt allunyada. I s’afegeix a la reivindicació de l’altra veïna respecte a les solucions
que els hi haurien d’oferir, quan vinguin visites al barri i hagin d’aparcar.
Guillem, veí de Font d'en Fargues, pregunta per la tarifa en la zona verda.
La Regidora, assegura que la tarifació de l’àrea verda és variable. Insisteix que s’ha de
prioritzar l’aparcament pels residents a través de la tarifació diferenciada. Es mostra
contrària al veí que deia mostrar-se en desacord a l’hora de crear passos de vianants,
posar-hi containers a la calçada, etc., al contrari, es mostra a favor de seguir
potenciant-ho. Recorda que, l’àrea verda exclusiva, funciona a molt pocs llocs de la
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ciutat, i funciona en llocs amb característiques molt concretes i de manera molt
excepcional.
Apunta que, sobre el camí escolar, seguiran treballant per garantir la correcta
circulació dels vianants, i es mostren oberts a escoltar propostes per part de l’AMPA.
També apunta que s’ha millorat, i se segueix millorant, el transport públic a la zona. I,
pel que fa a la ciutat, s’ha passat de 187.000.000 de passatgers el 2015 fins a més de
200.000.000 de passatgers el 2018. Les línies que més estan augmentant en el
passatge són les de la nova xarxa de bus.
El Conseller Tècnic apunta consultar el gir que fa el 117 a carrer de Maurici Vilomara.

4- Parc del Guinardó
processionària.

/

Aactuacions

/

Tractament

La Regidora passa la paraula, per explicar les obres del Parc al Conseller del Barri.
El Conseller del Barri recorda que, fa uns tres Consells de Barri, van explicar la gran
obra del centenari del Parc, i que Parcs i Jardins va assumir fer-se càrrec de les
intervencions que afecten quatre barris. Anuncia que les obres es componen de:
camins de terra (sauló premsat), gabions per fer murs de contenció que no afectin en
època de pluges, arbrat de baix manteniment, etc.
Informa que hi ha hagut una plaga de “processionària” i que, aquesta situació, s’ha
agreujat per causes climàtiques. Tot i que es van tractar 18.000 pins el passat octubre,
i s’inspecciona diàriament aquesta plaga, ha causat i segueix causant danys notables.
La Regidora obre un torn específic del punt 4.
Carme Gimeno, veïna de Font d'en Fargues, creu que hi ha una mala gestió d’aquesta
plaga, aquest 2019 i anys anteriors, perquè coneix d’altres parcs afectats amb la
mateixa plaga i assegura que els danys no són tan considerables. Afegeix que ella
coneix el tractament de primera mà i per això es mostra segura. També es posiciona
en contra de Parcs i Jardins com a empresa, al·legant que és poc transparent i les vies
de contacte són molt complicades.
Joan, veí de Font d'en Fargues, es pregunta si s’ha fet alguna cosa contra l’incivisme
dels gossos, assegura que no es compleixen les normatives i les zones són
intransitables a causa de la brutícia.
La representant de l’AMPA de Font d’en Fargues pregunta si hi ha algun plànol, dels
accessos que hi ha al Parc, ja que tenen constància que pel camí que va a l’escola
s’ha creat algun accés, però no en coneixen tots els detalls. Demana, també, una
rampa pels cotxets dels nens a un punt específic de l’itinerari, i la reincorporació de
“cactus” a l’àrea.
Ricardo, veí de Font d'en Fargues, explica que, a l’avinguda Frederic Rahola, l’arbrat
no es talla i afecta els edificis de la zona. Apunta que va contra la normativa d’arbrat
superior a 12 metres. Fa una breu reflexió sobre la invasió de l’arbrat en zones
urbanes i com pot produir danys a mobiliari i persones. Espera solució per part de
l’Administració. Puntualitza que ja ha enviat croquis, possibles solucions, etc. i
segueixen sense rebre contesta.
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El Conseller del Barri insisteix a donar suport al tractament, que Parcs i Jardins ha
decidit tirar endavant, i al qual ells els donen tota la confiança com a experts.
El Conseller Tècnic recorda que uns dies enrere van visitar l’Escola per explicar tot el
tema d’accessos al Parc. Tant les escoles com les AMPES de l’entorn, haurien de tenir
ja tota la documentació referent al Parc i, inclús, uns flyers d’informació específica.
Apunta revisar aquest enviament. Recorda que el projecte està penjat al web del
districte, ho repenjaran juntament amb l’acta del Consell altre cop, en les setmanes
vinents.
Referent als “cactus”, li sembla que volien fer referència a “chumberes” que, explica,
és una planta invasora, i que no es tornarà a plantar.
L’incivisme dels gossos, anuncia que és un percentatge molt baix de gent incívica,
comparant-ho amb les xifres totals de propietaris de gos. Recorda que han fet
actuacions informatives, pedagògiques, sancionadores, etc. i, assumeix, que la ciutat
no s’ha acabat d’adaptar i que s’està treballant per desplegar totes les millores,
respecte a la tinença d’animals.
Comenta que han traslladat el neguit dels veïns, sobre les plagues, a Parcs i Jardins i
han demanat que s’actuï amb més contundència. Recorda que s’han anat augmentant
les àrees verdes a la ciutat, però no el nombre de treballadors i que, per això, algunes
zones poden estar més descuidades. Anuncia que aquesta situació la tenen molt
assumida, des de l’Ajuntament de Barcelona, i que pròximament es revertirà. A
Avinguda Frederic Rahola prenen nota i revisaran l’arbrat, voreres afectades, etc.
El Conseller Tècnic explica responent al veí que la poda d’arbres no es fa segons
l’alçada de l’arbre sinó en funció de les molèsties que poden ocasionar als habitatges.
Afirma que revisaran tot el carrer per posar-lo al dia.
La Regidora dona pas al torn obert de paraules que han entrat per escrit.
Glòria Canals, veïna de Font d'en Fargues, pregunta per la inauguració de l’ascensor
inclinat, del carrer Davallada de Gallecs.
L’AMPA Font d'en Fargues, pregunta pels accessos al Parc i la plaça de Font d’en
Fargues. Demana la possibilitat de fer un Bicing al carrer Descans, i es pregunta si
pugen les bicicletes elèctriques per pendents acusats, ja que en cas afirmatiu, prega
instal·lar bicicletes elèctriques a la zona.
Ferran Navalón, veí de Font d'en Fargues, explica que a la seva comunitat tenen la
problemàtica d’una ocupació, i els hi agradaria saber que han de fer. Assegura que fa
dos anys que dura aquest tema, i es mostren preocupats per possibles incidències en
el sistema elèctric, ja que l’utilitzen per connectar-se de manera il·legal; a part de la
problemàtica de drogues afegida.
Carme Giménez, veïna de Font d'en Fargues, fa referència a la mobilitat, ja que
recorda, es va dir en altres ocasions que es revisaria la freqüència del 117 els cap de
setmana, i demana revisar també mancances al V23. Anima a l’Ajuntament a estudiar
la possibilitat d’instal·lar solucions similars a altres zones del barri, com la que s’ha fet
a carrer Davallada de Gallecs.
Núria Roca, veïna de Font d'en Fargues, comenta que entre carrer de Pedrell i
Frederic Rahola, hi ha el racó de la palmera, on li agradaria es plantés algun arbre o
alguna cosa per tapar el forat actual.
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Rafael Mora, veí de Font d'en Fargues, comenta que al carrer Alt de Pedrell falta per
enrajolar algunes àrees concretes als números 2 i 3.
Carlos Pinadero, veí de Font d'en Fargues, informa que ha augmentat el trànsit al
carrer de Peris i Mencheta. Pregunta per les dates de finalització de les obres de la
súper illa. Reitera la demanda feta amb anterioritat sobre que es supera el límit de
velocitat al carrer de Peris i Mencheta, de la mateixa manera que no es respecten
passos de vianants per part de vehicles motoritzats. Demana actuacions ràpides
perquè és camí escolar de tres escoles. Afegeix que, al costat de Font d’en Fargues, a
Passeig Maragall, no sap la previsió que hi ha per fer vorera continua.
La Regidora apunta que respondrà per correu a dues persones absents que tenien
demandes per Font d’en Fargues.
Montse Canals, veïna de Font d'en Fargues, es lamenta de la situació amb els gossos
que ja fa anys que no tenen solucions, explica que hi ha molta brutícia i que fan molt
soroll. Creu totalment insuficient, que els serveis de neteja, treballin a la Plaça un cop
a la setmana. Anuncia que ha recollit firmes, ha trucat moltes vegades a la policia i no
troben cap solució a llarg termini. Demana una zona per a gossos com més aviat
millor.
El Conseller Tècnic informa que s’està fent el desplegament del nou Bicing, després es
faran ampliacions, i arribarà fins a Passeig de Maragall. La zona dels Tres Turons
continuarà quedant fora, i no està previst de moment, tot i que tampoc es descarta
instal·lar-ho depenent de les demandes.
Sobre el pis ocupat, contactaran amb el propietari i coordinaran la policia per treballar
conjuntament.
Referent a la freqüència del 117, ara han desplegat tota la nova xarxa, i en un temps
prudencial revisaran possibles incidències o millores amb la ciutadania. Anuncia que ja
han començat a rebre noves propostes, per part d’associacions i entitats.
Les escales mecàniques, juntament amb altres elements per facilitar els desnivells a
Font d’en Fargues, assumeixen que queda molta feina a treballar i que, de cara al nou
mandat, veuran si hi poden intervenir en almenys dos punts crítics comptant sempre
amb l’ajuda del veïnat.
Assegura que el forat de la palmera, ho comprovarà amb Parcs i Jardins, juntament
amb carrer de Pedrell.
Respecte a les obres de la súperilla, anuncia que estan dividides en dues fases.
Les velocitats altes al carrer, en trams de camí escolar, passen l’avís a Guàrdia
Urbana.
Les voreres passants, s’ha obert una nova a carrer de Petrarca i al nucli antic d’HortaGuinardó, però a Passeig de Maragall no tenien previst fer-ho en aquest mandat,
igualment ho poden plantejar puntualment si és necessari.
Sobre incivisme, assumeixen que tenen problemes i ho seguiran treballant en el futur.
Apunta recs extraordinaris per veure si és possible coordinar-ho.
La Regidora dona pas al torn obert de paraules.
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5- Torn obert de paraules.

Un veí de Font d'en Fargues, adverteix que a carrer d’Aguilar, poca gent respecta el
límit de velocitat, les voreres són estretes en alguns punts, i adverteix de possibles
accidents a la zona si no es prenen mesures urgents per reduir la velocitat.
David, veí de Font d'en Fargues, apunta que falten arbres al carrer Trèvol i dues
pilones a Conca de Trèvol. Creu que l’incivisme no para de créixer: motos mal
aparcades a diverses zones i entre elles al Carrer Trèvol, també es mostra contundent
a aquella zona, al·legant que hi ha motos, amb el motor encès, circulant per sobre la
vorera. També pregunta quin concepte tenen del verd urbà i si valoren els espais
naturals que queden al barri i els beneficis per la salut que aporten. Conclou
preguntant si tenen un pla d’equipaments pel barri.
Carme, veïna de Font d'en Fargues, es mostra indignada respecte a la nova xarxa
d’autobusos, ja que troba que agafar dos autobusos per sortir del barri no és una
millora. Demana explicacions i recuperar el número 39.
German, veí de Font d'en Fargues, demana pel carrer Baixada de Can Mateu. És un
carrer principal per anar al metro que agafa molta gent i hi ha un tram, a l’alçada de
Llobregós, que es troba en mal estat. Ja es va parlar en altres reunions, amb
anterioritat, per estudiar el cas però segueix igual, i no té notícies del resultat de
l’estudi.
Olga, veïna de Font d'en Fargues, es mostra indignada amb criminalitzar el col·lectiu
de propietaris de gos i anima als veïns a denunciar els casos a cossos policials.
Adverteix, també, que la brutícia a la zona no és només de gos i demana reflexionar.
Alhora, es mostra escèptica en referència als tècnics de Parcs i Jardins, ja que la
distribució dels arbres (de plantar-los un sobre l’altre) no troba que sigui una acció molt
estudiada.
Xavier, veí de Font d'en Fargues, pregunta quin és el termini de neteja i on s’ha de
trucar quan s’espatlla l’ascensor inclinat del carrer Davallada de Gallecs.
Un veí de Font d’en Fargues, es lamenta del soroll que causen els gossos. Exposa un
cas concret de molèstia per soroll de gos i pregunta que pot fer per solucionar-ho.
El Conseller Tècnic apunta el cas de carrer d’Aguilar per valorar mesures, respecte a
velocitat i pas de vianants. S’estudiaran mesures per solucionar la situació.
Aprofita per anunciar que estan traçant un mapa per retirar pals elèctrics al carrer
d’Aguilar i altres carrers.
Sobre arbrat, pilones i papereres de carrer Trèvol amb Gallecs ho miraran, com també
ho faran amb les motos a la vorera. Asseguren que insistiran per actuar a les zones
conjuntament amb la Guàrdia Urbana.
Respecte al pla d’equipaments, informa que hi ha un pla de districte del 2006-2020,
creu que el que han de fer és actualitzar aquesta planificació amb les necessitats
actuals del veïnat.
En l’àmbit general i sobre zones verdes, informa que la seva intenció és augmentar el
verd, seguir-lo treballant per preservar-lo i coordinar amb els privats l’afectació
d’aquest, a l’espai públic proper.
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Respecte a les queixes, sobre la nova xarxa de bus, insisteix a deixar un temps
prudencial per veure com s’adapta aquesta nova xarxa recentment desplegada i,
passat aquest espai de temps, prendre mesures per acabar de corregir i estudiar
propostes de millora.
La Baixada de Can Mateu, anuncia que a l’últim plenari es va aprovar un projecte per
promocionar habitatge a la zona i a canvi la ciutat guanyaria un tros de verd. Ara
mateix s’està treballant en aquesta línia i s’informarà de la continuïtat del projecte.
Sobre arbres, no té constància del detall, i assumeix que a Font d’en Fargues s’ha de
fer una gran intervenció.
Respecte a tots els detalls de neteja, de l’ascensor inclinat del carrer Davallada de
Gallecs, ho ha de consultar i informarà el veí, tot i que per avisos sobre el mateix es fa
a través del telèfon de civisme.
La Regidora agraeix la participació a tothom, i sense més temes a tractar, dona per
finalitzat el Consell.
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