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Acta del Consell de la Font del Gos 
 

Data: 30 d’octubre de 2018 a les 19.00 hores. 

Lloc: Local Social de la Font del Gos – C. Cal Notari 

 

 

Assistents:  

-Taula: Pau González (Conseller Tècnic del Districte), Victor Valls (Conseller 

de Barri), Enric Alifa (Vicepresident del Consell), Eduard Vicente (Gerent del 

Districte).  

-Grups polítics representats: 4 

-Entitats representades: 2 

-Veïnes i veïns assistents: 31 

 

Ordre del dia  

1- Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al barri. 

2- Projecte d’obres d’arranjament dels entorns de Cal Notari. 

3- Torn obert de paraules. 

 

1- Informació i retorn del govern sobre actuacions 
realitzades i/o previstes al barri. 

El conseller de barri, Victor Valls inicia el Consell. Excusa a la Regidora del Districte a 

causa d'un permís de maternitat i diu que el conseller tècnic s’afegirà en breu, ja que 

ve d’una altra reunió.  

Presenta a José Luis Parra, dinamitzador. Celebra la presència d’un dinamitzador al 

barri. El conseller i Jose Luis expliquen les funcions i horari que tindrà. Estarà tots els 

dijous al Local Social de la Font del Gos, de 17:30 h a 20:30 h. Dinamitzarà 

l’equipament, col·laborarà amb el barri i serà un enllaç amb la tècnica de barri i 

Districte.  

El conseller de barri explica l'ordre del dia, i recorda el funcionament dels consells. A 

continuació, passa la paraula a Enric Alifa, vicepresident del Consell, que diu que 

informarà sobre les obres de l’aparcament de TMB, i que compten amb la presència 

del president del Club Barcelona Dragons, que intervindrà en relació a l'ús del camp de 

futbol. 

En relació amb el retorn de temes que es van parlar en el consell passat, explica el 

servei de neteja del local social durant el Casal d’estiu. El servei es va realitzar amb 
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èxit segons l’acordat, és va fer una ampliació del servei des del 25 de juny al 27 de 

juliol. S’ha valorat i posat atenció en la millora del servei. 

El gerent de Districte, Eduard Vicente, informa que s’ha posat la marquesina de 

l’autobús.  

Pel que fa a la demanda d’un pas de connexió a la zona dels aparcaments, explica 

que els solars són privats i que està essent difícil trobar al propietari per demanar la 

possible autorització. També diu que s’haurien de fer arranjaments a la zona.  

Sobre la consulta que no havia arribat l’IBI al barri, diu que Hisenda Municipal ha 

informat que hi ha hagut un problema tècnic (“motor de càlcul), que ja s’ha resolt. Es 

preveu que comencin a  arribar la setmana vinent.  

Informa, per acabar, que s’ha repetit l’experiència de captura de porcs senglars que es 

va realitzar el 2017 com a prova pilot (sistema de xarxes) i que va tenir efectes 

positius, motiu pel qual s’han afegit ara dos districtes més. Aquest any 2018, s’ha fet 

en un altre indret, a la zona de Llars Mundet. S’han capturat 40 exemplars i entre 120-

150 exemplars en total als tres districtes. Informa que les incidències han baixat i, des 

de l’Ajuntament de Barcelona, creuen necessari realitzar cada any tasques com 

aquestes.  

El conseller de barri obre un torn de paraules, i al no haver cap intervenció, es passa al 

següent punt. 

 

2- Projecte d’obres d’arranjament dels entorns de cal 
notari. 

 

El gerent diu que en anteriors consells ja s’ha anat explicant el projecte d’obres i 

recorda que a l’últim Consell, ja van anunciar que pel fet d’afectar una part del Parc 

Natural de Collserola, la Generalitat de Catalunya els havia d’autoritzar a l’hora de fer  

determinades intervencions. Informa que s’han fet negociacions al setembre de 2018, i 

explica que la Generalitat de Catalunya els ha limitat bastant a fer segons quin tipus 

d’intervencions.  

Explica el Projecte d’obres d’arranjament, ho fa amb el suport d’un document que ja 

s’ha enviat a l’AVV. Parla de l’àmbit d’intervencions, l’actuació serà principalment en 

tres conceptes; 1- Instal·lar un nou sistema de drenatge d’aigua, 2- Canvi d’enllumenat 

(substitució de focus de llum a Led), 3- Neteja forestal del verd, retirada d’arbres que 

estan en mal estat i recol·locar alguns de nou. Aquestes intervencions, que en un inici 

eren de 900.000 €, ara queden concretades en 600.000 €.  

Informa que ara mateix es troben esperant a: que l’Ajuntament de Barcelona aprovi 

internament les intervencions de manera definitiva, la licitació de l’obra està a punt de 

començar, i s’estan acabant de recollir informes de la Generalitat de Catalunya. La 

idea és començar les obres el febrer de 2019 i acabar-les abans de l’estiu, entre maig-

juny de 2019 aproximadament. 

El conseller de barri fa referència als temes explicat pel gerent, dona pas a 

vicepresident del consell i obre un torn de paraules. 
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El vicepresident del consell, Enric Alifa, diu que s’està parlant d’iniciar les obres al 

febrer i hi ha eleccions al mes de maig de 2019. Creu que les eleccions podrien afectar 

les obres, volen la seguretat que es faran. Vol que li assegurin les actuacions a través 

d’un calendari, ja que amb anterioritat, i amb altres governs ha passat que després no 

s’han fet les actuacions previstes. 

Maria Ramos: Pregunta pel destí de la diferència de diners en relació a la inversió de 

les intervencions. Es mostra escèptica sobre les accions de l’actual Govern en relació 

a promeses que no es compleixen. Parla d’una corba que considera perillosa. Diu que 

volen entrada i sortida per al barri per no quedar aïllats. 

Manuel Hernández: Es refereix al principi del camí de dalt de Cal Notari, assegura que 

al lateral de la muntanya cauen pedres i cada cop hi ha menys espai per passar, 

pregunta què ha passat amb el mur que estava previst fer. 

Felipe: Parla sobre un torrent d’aigua que s’ha d’arreglar per evitar inundacions. 

Pregunta que faran, s’havia parlat de fer un drenatge. 

Lidia Mur: Pregunta per l’enllumenat i demana més detalls en relació amb les 

intervencions. També pregunta per la diferència de diners en les intervencions i per la 

corba de dalt de Camí de Cal Notari respecte als murs de contenció. 

Clàudia Calderón: Diu que no té llum a la zona on viu i que no posaran l’autobús. Diu 

que hi ha molta brutícia al torrent d’aigua, creu que en gran part és deu a que els 

serveis de neteja no treballen adequadament.  

El gerent respon a les preguntes. Explica que les obres que és faran són les que s’han 

explicat. S’han superat temes amb la Generalitat de Catalunya, però no han autoritzat 

tot. Respecte a les eleccions del maig de 2019, assegura que amb la licitació ningú pot 

parar aquestes obres estigui qui estigui al govern, ja que és un expedient administratiu, 

i assegura que només falta l’anunci de la contractació.  

Els conceptes que ha explicat sobre enllumenat, neteja del verd i drenatge, és el 

màxim que els ha deixat fer la Generalitat de Catalunya (Urbanisme). Vol ser clar en 

aquest sentit, no s’ha obtingut autorització per fer ni murs, ni pavimentació, ni soterrar 

pals de la llum. La idea de Districte és assumir com a manteniment certes tasques, per 

intentar millorar la situació actual amb tants impediments, un cop estiguin acabades 

aquestes intervencions.  

Assegura que la diferència de diners, que hi havia per a les intervencions, la 

reinvertiran en altres intervencions que es fan a Districte; ja que en algunes d’elles 

falten diners, de la mateixa manera que en d’altres en sobra. Poden tenir diners, però 

tenen uns límits per reurbanitzar la Font del Gos. 

S’anirà informant als veïns sobre les afectacions per les obres.  

El vicepresident comenta sobre els cables, que li sembla contradictori, ja que seria una 

millora per evitar incendis a Collserola i no només al barri. 

El conseller de barri obre un segon torn de paraules. 

Manuel: Creu que encara que siguin zona forestal, s’han de recollir les pedres que 

cauen en un carrer, ja que està urbanitzat, s’ha de fer manteniment. Es refereix a la 

seguretat del no soterrament de l’enllumenat, ja que assegura li passa un d’aquests 

cables per sobre del seu habitatge. 
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Maria Ramos: Fa referència a l’enllumenat, és queixa de dos pals de la llum davant de 

casa seva. 

Antonio Galindo: Diu que s’hauria de fer un desguàs a Camí de Cal Notari, perquè 

quan plou es forma un riu a la part alta del camí, i hi ha dificultat per recollir aigua  

perquè hi ha molta pedra a la zona. 

El Conseller de Barri, assegura que amb nous projectes es podran fer noves 

inversions, però que les intervencions ja treballades no poden ser revisades o 

ampliades. Com Districte sí que es poden fer obres de millora com aquestes que 

s’assenyalen en relació a pluges i recollida d’aigües.  Fa l’aclariment que en les zones 

forestal no es poden fer obres com es fan a la ciutat. 

 

3- Torn obert de paraules. 

Bruno: Creu que no hi ha cap paperera en tot el barri i, afegeix, que fa anys va posar 

una ell mateix davant de casa seva i algú la va retirar. També apunta que hi ha un 

contenidor davant la bústia de Correus, que sempre va ple i assegura no poder reciclar 

correctament. 

El Gerent confirma que passarà l’ordre als serveis de neteja.  

El conseller de barri, informa que la ciutat ja ha licitat el nou contracte de neteja, per 

tant, la ciutat tindrà un nou servei, que serà de 8 anys. Explica les característiques que 

tindrà el nou contracte. Dins dels criteris, aquesta vegada, s’han tingut en compte els 

barris de muntanya i les singularitats de la resta, per millorar el servei; s’ampliaran els 

criteris de recollida en contenidors fixos i s’adaptaran a les circumstàncies de cada 

barri. 

Mercedes Galindo:  Pregunta pels murs de contenció i el fet de risc de perillositat en 

aquesta zona, on ella té a prop el seu habitatge. Fa una crítica sobre l’arbrat malalt i 

els nombrosos insectes a la zona. Insisteix que no es poden els arbres, més enllà de la 

primera filera de la carretera, ni tenen cap mena de manteniment. Conclou comentant 

sobre l’autobús, diu que envaeix el carril contrari a causa de la seva grandària.  

Antonio: Compara Sant Genís amb la Font del Gos, que també és zona forestal. Fa 

una reflexió sobre la diferència d’intervencions en les dues zones, diu que en Sant 

Genís tenen més serveis perquè tenen més vots. Diu que també hi ha diferència quant 

a l’autobús, a Sant Genís tenen un bus petit. 

Cristina: Pregunta per la substitució de l’autobús 45, ja que és usuària habitual. Es 

queixa per la freqüència de pas, ja que a vegades superen els 40 minuts. 

Clàudia Calderón: Diu que la grandària de l’autobús no està justificada pels pocs 

usuaris que l’utilitzen. 

Felipe: S’ofereix a cedir part de la seva propietat perquè es faci una plaça i l’autobús 

pugui circular i donar la volta. 

Javier Monroy, representant del club de l’entitat esportiva Barcelona Dragons, 

pregunta sobre el projecte esportiu que ja van presentar fa temps. Demana que 

s’especifiqui el termini per poder realitzar el projecte. 
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El Conseller de Barri respon a Javier Monroy. Li recorda que tenen afectat un vial de 

sortida del Túnel d’Horta, tenen afectada també una zona de verd forestal i creu que 

una part de l’equipament també té una afectació més. Per tant, conclou que per 

determinar l’ús que es pot fer d’aquest espai han d’esperar veure la modificació del Pla 

General Metropolità, ensenyaran les propostes al barri. La voluntat del govern és 

poder resoldre la modificació abans de la finalització de l’actual mandat  

En referència a la perillositat del camí, assegura que es podrà actuar amb tasques de 

manteniment en el present i en el futur.  

De l’autobús, manifesta que agafa les mateixes persones que abans, independentment 

de la seva grandària. Quan s’acabin les obres, es podrà plantejar a TMB alguna millora 

a la Font del Gos, per exemple poder fer una parada a la part alta. Fa esment a la 

possible invasió del bus al carril contrari en la zona de la corba, l’autobús ha de fer 

aquesta maniobra lentament. Anuncia que l’autobús 45 no es treu, es substitueix pel 

V25, i que el trajecte a la zona de la Font del Gos serà exactament el mateix. Recorda 

també que al novembre de 2018 aquesta nova xarxa quedarà implantada, i passa a 

repassar algunes de les noves línies d’autobús pròximes al barri que els oferirà més 

possibilitats fent només un transbordament. Esperen seguir incrementant el nombre de 

viatgers un cop quedi implantada aquesta nova xarxa perquè, auguren, serà molt més 

eficaç.  

En relació amb els arbres, torna a fer referència a la neteja, a la poda i a que a 

vegades a l’hora de netejar no queden clars els límits entre ciutat i parc forestal. 

Demana que si es troben arbres que afecten camins i habitatges o brutícia, no dubtin 

en trucar per informar, que utilitzin tots els canals existents, es torna a fer esment al 

telèfon del civisme que funciona generant un expedient administratiu al qual s’ha de 

donar resposta obligatòriament. Comenta, sobre el cablejat, que els han assegurat que 

els cables seguiran de la manera actual i que no representen cap mena de risc, i que 

en zona de muntanya poden estar així. 

El gerent diu que comunicarà a Parcs i jardins el tema dels arbres malalts. 

Maria Ramos: Fa referència a la sortida de la Ronda i a l’entrada del barri de la Font 

del Gos, ja que ha observat que a la corba tancada està l’entrada dels autobusos, i pot 

ser perillós. 

El conseller de barri, li assegura que està ben resolt. S’ha considerat entrada i pas de 

vianants. 

El vicepresident comenta sobre l’autobús 185, que al barri de Sant Genís se l’hi ha 

donat tota classe de facilitats per accedir-hi mentre que a la Font del Gos considera 

que no ha estat així. Tenen un autobús petit. 

Pel que fa a l’aparcament d’autobusos, segons la informació que li han donat, entrarien 

a última hora de la nit per aparcar i al matí sortirien. Parla dels accessos i il·luminació. 

Tenen previst acabar les obres a finals de desembre. Diu que hi ha algun conductor 

que no condueix adequadament, entren incorrectament a l’aparcament. 

El conseller de barri demana no entrar en confrontacions amb altres barris, perquè 

també els altres tenen les seves deficiències, i no es pot pretendre que l’autobús pari a 

cada carrer, tot i que anima als veïns a seguir reivindicant millores legítimes per al 

barri.  
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Clàudia Calderón: Parla de la manca de llum al seu carrer i que li podria ocasionar 

robatoris en el futur. 

El conseller de barri assegura que hi ha baix índex de robatoris al barri, no tenen 

denúncies en aquest sentit. Demana no estigmatitzar al barri amb problemes que no 

existeixen.  

Agraeix la participació a tothom, i sense més temes a tractar, dóna per finalitzat el 

Consell.  


