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Acta del Consell de Font d’en Fargues 

DATA: 27 de novembre de 2018 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), Fernando Marín 
(Conseller del Barri de Font d’en Fargues). 

-Grups polítics representats: Susanna Porcar (GMD PdeCat); Nicolás Ortiz i Javier 
Edrosa (GMD Ciutadans); Xavier Reig (GMD ERC-AM) i Carlos Torrubiano (GMD 
PPC). 

-Entitats representades: 4 

-Veïnes i veïns assistents: 65 

 

Ordre del dia  

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

2- Exposició de temes per part de l’Associació AVIPLAFF. 

3- Seguretat al barri. 

4- Informacions diverses sobre la plaça Font d’en Fargues. 

5- Torn obert de paraules. 

 

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

 
El Conseller Tècnic dóna la benvinguda a tothom, presenta a la taula, excusa a la 
Regidora que s’està incorporant després d’un permís de maternitat i també al Gerent 
del Districte que tenia una altra reunió al barri de Montbau. Fa un breu recordatori 
sobre l’ordre del dia que es va acordar a la Comissió de Seguiment.  
 
Comença amb el retorn del govern sobre les actuacions realitzades.  
 
Respecte al local buit on antigament es trobava “La Caixa” i que ha estat demanat per 
part d’entitats i veïns a fi de fer un annex del Casal del Barri, assegura que s’han posat 
en contacte amb la propietat per entrar a negociar l’ús de l’espai.  
 
Informa que al final del carrer de Doctor Bové hi ha una vorera estreta i han detectat 
que la zona de terra era privada, per tant, han demanat permís al privat per instal·lar 
uns fitons.  
 
La connexió de la font ornamental a Can Fargues i els jardins segueix buida, assegura 
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que l'obra està realitzada i es troben a l'espera que la companyia elèctrica instal·li el 
comptador del llum per connectar la font. Segueixen insistint a la companyia perquè 
treballin amb més celeritat.  
 
Informa que ja van explicar la voluntat de fer diversos arranjaments al Parc del 
Guinardó, en anteriors ocasions, i tenen previst iniciar les obres el 10 de desembre de 
2018. Recorda que al web on està el Consell de Barri, la ciutadania pot consultar amb 
més detall quin tipus d'actuacions es faran.  
 
Comenta que continuaran gestionant l’obtenció del solar de la plaça Font d'en 
Fargues. Recorda que un dels tres solars que la formen no és municipal. Ara tocaria la 
tercera i última expropiació per tal de tenir tota la plaça amb titularitat municipal.  
 
Recorda, també, que es va encarregar a Paisatge Urbà un estudi orogràfic del barri, 
per analitzar les seves peculiaritats i per tenir-lo en compte en futures actuacions en 
aquesta àrea. Anuncia que la seva intenció és compartir-lo amb el barri un cop ells 
revisin el document final.  
 
Apunta que van fer una suspensió de llicències a la zona dels periodistes i també al 
carrer de Peris i Mencheta. Es va fer per realitzar l’estudi sobre les Cases dels 
Periodistes detectant-se que hi havia una casa que no tenia cap protecció a l’hora de 
salvaguardar la seva arquitectura. Ho han tingut en compte i anuncia que sobre el 12 
de novembre de 2018 va acabar el període d'al·legacions per modificar el planejament.  
 
Una altra informació que havien de donar al Consell era la proposta feta per una 
promotora privada que vol construir un tanatori al barri, en concret, a l'antic edifici del 
Graciela. Afegeix que els promotors han demanat informació a l'Ajuntament de 
Barcelona, tot i que assegura que la proposta no està tancada. Demana l'opinió del 
públic assistent i els anima a expressar el seu parer i dubtes al respecte.  
 
A continuació obre un torn de paraula a tothom al que ha omplert el full de precs i 
preguntes a l'entrada al Consell.  
 
El marit de María Dolores Echegaray, veí de Font d'en Fargues, comenta que  aquest 
projecte els preocupa i demana més informació. 
 
Manel Carceller, veí de Font d'en Fargues, no creu adient que es posi un tanatori al 
veïnat, i afegeix que ha sentit d'altres edificis on es podrien instal·lar també per al 
mateix fi. 
 
Remei Jové, veïna de Font d'en Fargues, no està contenta i creu que poden tenir 
aglomeracions a la zona que afecti en l’aparcament; troba innecessari dos tanatoris a 
la zona. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues pregunta per l'edifici del Petit Príncep. 
 
Una representant de l'AAVV, demana fer un sondeig per preguntar al Barri que li 
sembla aquesta idea del tanatori. 
 
Josep María Armengou, veí de Font d'en Fargues, pregunta si el tanatori vol agafar 
edificis adjacents com el Princess Margareth. Es mostra contrari als tanatoris privats 
per què considera que solen ser projectes especulatius i col·lapsen l'aparcament. 
 
Jordi, veí de Font d'en Fargues, pregunta si serà totalment privat el tanatori. 
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El Conseller Tècnic assegura que és una iniciativa totalment privada, i que seria d'una 
mida més aviat petita, en comparació amb els actuals tanatoris existents a la ciutat. 
Creu que el Princess Margareth continuaria funcionant com a escola, i afirma que ell 
no té cap més informació en aquest sentit. Pren nota de tots els neguits que han anat 
sorgint en l’àmbit de mobilitat i anima a seguir amb els següents punts de l'ordre del 
dia. 

 

2- Exposició de temes per part de l’associació AVIPLAFF. 

 

Juan Antonio Pérez, representant de l'Associació AVIPLAFF, pregunta si ja s’ha 
explicat tot sobre plaça de la Font d'en Fargues. 
 
El Conseller Tècnic fa un repàs sobre la situació del projecte de la plaça.  
Explica que en un anterior Consell de Barri es va presentar una proposta treballada 
conjuntament amb l'AAVV, AVIPLAFF i l'Ajuntament de Barcelona per fer arranjaments 
a l'espai. Explica que primerament volen adquirir el solar restant però que aquesta 
gestió s'està demorant més del temps desitjat. Explica que demanen vora 1.000.000 
d'euros. Recorda també que en la compra del segon els van demanar 700.000 euros i 
els van pagar. Insisteix que s'ha passat d'una partida de 750.000 euros pel conjunt, a 
un total proper als 2.000.000 d'euros. Anuncia que guardaran aquest 1.000.000 
d'euros perquè, arribat el moment, facin la compra final que rondarà aquesta xifra tot i 
que, en dependre d'un tercer privat, no pot assegurar dates concretes de les obres.  
Explica que també caldria afegir la reforma del quiosc modernista, de la font, de la 
mina i de la planta embotelladora. 
  
Juan Antonio Pérez, representant de l'Associació AVIPLAFF, comenta que en l'acta de 
la Comissió de Seguiment consta que els van assegurar que els tècnics passarien pel 
carrer de Maurici Vilomara i arreglarien les arrels, però adverteix que ningú ha dit res i 
ja fa més de dos anys.  
 
També critica la poca presència al barri de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, entre 
l'abril i l'octubre any rere any. Fa referència al consum de begudes alcohòliques a la 
via pública. Exigeix resposta i accions efectives respecte davant les onades de 
robatoris al barri i a la ciutat en general. Demana campanyes o accions per part de 
l'Ajuntament de Barcelona per corregir l'incivisme de persones en possessió de 
gossos. Recorda que l'enllumenat que es troba al camí escolar no està en bones 
condicions; apunta que els postes podrien estar podrits, i pot ser una de les causes per 
les quals alguns han caigut a la via pública. Pregunta si hi ha data prevista per canviar-
los.  
 
Assegura també que fa un any van fer una demanda respecte als fitons del carrer 
Doctor Bové amb Penyal i que van passar de tenir-ne 16 unitats a només 2. Afegeix 
que se’ls va dir, per part de l'Ajuntament de Barcelona, que hi posarien ciment i 
senyals de prohibició d'aparcament, entre d'altres, i tot segueix igual. Es pregunta si 
tenen data prevista per a la intervenció a la zona.  
 
Informa que al tros de camí escolar l’Ajuntament va posar una grava que provenia  
d'una altra obra de la ciutat i, com que no la van tractar correctament, afirma que va 
afectar a d’altres carrers a causa de les pluges i temporals passats.  
 
Fa una breu reflexió sobre la necessitat d’utilitzar el sentit comú a l’hora de treballar, 
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per part de l'Ajuntament de Barcelona, i insisteix en el fet d'invertir diners en 
l'aparcament de la zona.  
 
Una altra demanda que va fer el dia 8 de novembre de 2018 tracta dels actes 
vandàlics esdevinguts al banc del parc infantil, però encara no han obtingut cap 
resposta per part de l'Ajuntament de Barcelona. Assegura que va enviar fotografies i 
es pregunta la raó per la qual, 19 dies després de fer una demanda, l'Associació 
continua sense resposta.  
 
Pregunta perquè, al carrer de Maurici Vilomara, va venir una excavadora i va recollir la 
terra de la vorera a causa de la pluja, però encara queda bona part de feina per recollir 
a la zona, no entén la raó per la qual han fet la feina a mitges.  
 
Informa que el passat 10 de novembre del 2018 va entregar un expedient de l'àrea 
d'aparcament de residents, demana resposta i es pregunta si podria ser l'àrea 27 
d'aparcament de residents. Adverteix que demanaran fer una entrevista amb 
l'Ajuntament de Barcelona perquè volen que s’els respongui perquè, el març de 2018, 
els van aprovar un pressupost de la plaça de Font d'en Fargues i encara no els han 
respost sobre el motiu pel qual no s'ha realitzat. I arribat a aquest punt el veí Juan 
Antonio Pérez finalitza la seva intervenció. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, demana saber on es pot consultar tot el projecte de 
la plaça. També demana visionar el projecte del carrer de Doctor Bové. 
 
Un veí de Font d'en Fargues, es pregunta si es disposa d’informació sobre les 
expropiacions d'Els Tres Turons. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, pregunta al Consell en relació al dossier de les 
característiques del barri, si es vol preservar el barri tal com està ara mateix o s'inclou 
reformes més amplies. 
 
Un veí de Font d'en Fargues manifesta la seva sorpresa sobre les quantitats de diners 
que s'han pagat pels solars de la plaça Font d’en Fargues. Es pregunta si els 
esmentats solars estaven qualificats d’edificables abans de l'expropiació. Demana 
saber la superfície que tenen i quin preu s'ha pagat per m² o per la unitat de superfície 
comptable. 
 
El Conseller Tècnic informa que a finals d'octubre de 2018 es van arranjar les escales 
del camí escolar per tal de millorar-les i continuen fent actuacions, tot i l'incivisme 
constant i l'orografia existent. Recorda que han netejat les escales moltes vegades, a 
causa de la meteorologia, i anima als veïns a informar-los en aquest tipus de 
manteniment tan necessari. Afegeix que han de continuar millorant en el servei de 
manteniment en l'actualitat i en el futur. Assumeix que l’Ajuntament és àgil en la 
retirada d’elements com ara els bancs, però no en posar-ne de nous. Demana 
paciència i informa que es farà el més aviat possible.  

Té constància de la manca de presència policial i ho traslladarà al Districte un altre 
cop. Comenta que les Administracions tenen molts impediments a l’hora de contractar 
nou personal degut a les actuals lleis estatals. Assegura que es troben treballant amb 
Guàrdia Urbana, en l’àmbit municipal, per tenir un policia de proximitat a cada barri i 
millorar el servei a partir de l'1 de gener de 2019.  

Accepta les demandes dels veïns en referència a l'incivisme, i no només a grups 
concrets esmentats anteriorment en aquest Consell, sinó molts altres grups que avui 
no s'han esmentat. Des de l'Ajuntament de Barcelona han creat activitats 
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pedagògiques, han fet campanyes de conscienciació de diversos problemes de 
convivència i es compromet a seguir treballant i insistir-hi en aquestes demandes.  

Anuncia que es troben fent el desplegament de l'ordenança de tinença d'animals per 
donar resposta a les necessitats dels animals. Recorda va començar el 2014 però que 
encara no s'havia desplegat.  

A la cantonada del Doctor Bové creu que eren menys fitons els que hi havia 
inicialment. Informa que van demanar una autorització al privat per actuar a la zona, 
però tot i que tenien permís per posar els fitons encara no el tenen per urbanitzar la 
vorera. Volen que abans que acabi 2018 estigui feta l’ampliació de la vorera. La 
senyalística l'han renovat i estan controlant aparcaments indeguts. La grava, assegura 
que el que van fer va ser una actuació provisional que no ha donat resultat. Ho tindran 
en compte en el futur fins que no tinguin el projecte final, veuran quines noves 
solucions aporten.  

Anuncia que es troben ara elaborant, amb els serveis de neteja i Guàrdia Urbana, un 
informe/mapa d’esllavissades per posar en alerta zones sensibles i treballar millor en 
el futur, quan la meteorologia no acompanyi. Demana que si manquen més incidents 
sobre esllavissades que encara no s'hagin corregit, surtin més endavant en aquest 
Consell de Barri per prendre nota i actuar.  

Sobre l'àrea verda, estan pendents d’ampliar-la al Districte. Estan esperant concretar 
una reunió amb Mobilitat i BCM per veure les dades i treballar plegats.  

Referent a l'expropiació, ja van explicar que va haver-hi dubtes de la correcta titularitat 
del solar l'any 2014 i es va parar tot. Un cop desentrellat qui era el titular, es va seguir 
endavant amb la resta del projecte. Recorda que al veure aquesta demora sobre el 
projecte, i amb el temor de perdre la partida pressupostaria destinada al projecte de la 
plaça, es va decidir invertir-la en una altra millora pel barri de la Font d'en Fargues.  

La vorera del Doctor Bové la revisaran perquè no saben si hi ha projecte. El projecte 
del quiosc, la font i la mina, és de la plaça. Creu que està pujada al web del Districte, 
però es compromet també a pujar-la juntament amb el vídeo d'aquest Consell de Barri. 

A Els Tres Turons, ja es va desafectar la zona, i informa que s'ha allargat 4 anys més 
el que seria la primera fase. Afegeix que la seva voluntat és tenir en compte la MPGM 
2010 i començar a treballar de nou sobre el projecte. Anuncia que ara han llançat el 
concurs per veure com ha de ser el parc d’Els Tres Turons en l’àmbit de verd, 
mobilitat, camins, etc. i estan pendents que els equips facin la seva part de la feina. 
Assegura que sobre costos no té la informació i demana vies de comunicació al veí, 
per posar-se en contacte amb ell i compartir la nova informació. Remarca que els 
preus no són amb acord entre l'Ajuntament de Barcelona i les parts, creu que sí que 
estaven qualificats prèviament a la compra d'aquesta.  

En referència a l'auscultació del Barri, assegura que és per detectar: el patrimoni, el 
verd i l’arquitectura, entre d'altres. I, informa, que és per defecte documentatiu i que ja 
s'ha fet també a altres barris amb característiques similars. Conclou que la proposta 
d'aparcament no té suficients dades i de moment no tenen en marxa grans propostes, 
en aquest sentit. Anima a passar al següent punt. 

 

3- Seguretat al barri. 

Una veïna de Font d'en Fargues comenta una història que va succeir al barri, referent 
a un gos perillós que circulava pel carrer i va atacar a un veí. 
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Una veïna de Font d'en Fargues, adverteix que van demanar un gual perquè el camí 
escolar no està acabat, i continua igual. Assegura que ho van demanar per escrit, en 
altres consells, demana explicacions de per què ningú fa res. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, insisteix en els robatoris de carrer amb força, no 
només de pisos, demana més actuacions policials i posar ordre a la ciutat. 
 
El Conseller Tècnic es compromet a traslladar totes les demandes dels veïns i 
assegura que les forces policials són conscients de tots aquests moviments que es 
produeixen. Recorda que les dades sobre robatoris a d'Horta-Guinardó son molt 
positives en comparació a la resta de la ciutat.  

Sobre el gual del carrer Alt de Pedrell, ho miraran amb Guàrdia Urbana si es pot tirar 
endavant, i si poden, ho faran. 

 

4- Informacions diverses sobre la plaça Font d’en Fargues. 

El Conseller Tècnic comenta que hi ha un habitatge al carrer Santa Otília que 
preocupa als veïns perquè està ocupat. Recorda que s'havia comunicat aquesta 
problemàtica en diverses ocasions i ho han anat treballant conjuntament amb Mossos 
d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Per la seva part, han intentat també posar-se en 
contacte amb el privat, per garantir que es fessin les denúncies pertinents. També van 
contactar amb la companyia elèctrica per demanar el tall de llum el mateix dia que es 
fes el desallotjament. Aprofita per agrair, des del Consell, a les forces policials per la 
tasca feta en aquest tema.  Com a Ajuntament, segueixen compartint la informació 
amb les forces policials i veïnat, i ara es troben esperant que l'autoritat judicial digui la 
seva. 

 

 

5- Torn obert de paraules. 

Olga Fígols, veïna de Font d'en Fargues, comenta que hi ha uns forats al carrer 
Montserrat de Casanoves i que ja va informar el passat dia 4 de maig de 2018 
d'aquest fet. Explica que ho va tornar a informar a l'audiència pública l'octubre de 
2018. Explica que es mostra indignada per la inacció de l'Ajuntament de Barcelona per 
resoldre-ho.  
 
Apunta també que tenen una mala comunicació per anar a l’ambulatori del carrer de 
Murtra, i afegeix que, si agafa l'autobús a carrer de Conca de Tremp, tampoc els deixa 
a prop de l'ambulatori. Fa una breu reflexió explicant que la gent que utilitza aquest 
servei no sempre es troba en les seves millors condicions, i per tant, demana pensar 
també en la diversitat de col·lectius que utilitzen el transport públic.  
 
Fa una petició al Consell de què es deixi de maltractar verbalment als ciutadans que 
tenen gos tant als consells com a les audiències públiques. Considera que són les 
persones concretes les incíviques i no tot el col-lectiu. Conclou anunciant que el 
novembre de 2018, entitats animalistes com ara Espai Gos Barcelona tenien una 
reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per tractar el tema dels espais compartits a la 
ciutat, i que el mateix Ajuntament de Barcelona no es va presentar.  
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Victoriano Martín, veí de Font d'en Fargues, comenta que tenen tres elements 
d'enllumenat aeri al passatge de Font de la Mulassa, en concret del número 58 al 34, i 
assegura que fa anys que esperen una solució. 
 
Carmen Benito, veïna de Font d'en Fargues, reitera una demanda que ja va fer al 
2017, referida a l’asfalt aixecat des del carrer de Frederic Rahola fins al carrer de 
Pedrell. Enumera voreres aixecades pels arbres, herba salvatge i enllumenat aeri, 
entre altres qüestions. Apunta que ningú es fa càrrec de la situació. Pregunta també 
que es farà a l'edifici del Petit Príncep. 
 
Benita Toledo, veïna de Font d'en Fargues, insisteix respecte a la demanda ja feta per 
altres veïns sobre l'arbrat que destrossa el paviment, i afegeix que les branques també 
afecten a les teulades. Adverteix que com a mínim des del 2014 ningú no poda els 
arbres de la zona. 
 
Carlos Pinadero, veí de Font d'en Fargues, informa que ha augmentat el trànsit al 
carrer de Peris i Mencheta des d'octubre de 2018, fet que ha provocat molèsties al 
veïnat. 
 
Manuela Martínez, veïna de Font d'en Fargues, pregunta si al carrer de Llobregós 
faran alguna cosa per reduir els 7 autobusos que circulen en l'actualitat. Afegeix que 
ara tenen 9 autobusos que circulen pel mateix carrer i es mostra indignada per aquest 
fet. Apunta que hi ha un terreny abandonat on paren els autobusos, que està ple de 
rates, i demana posar un parc de jocs infantils a l'indret. També explica que  al carrer 
de Marques de Foronda hi ha una obra que dura ja tres anys i ningú sap que és, 
reclama informació sobre l'espai. Conclou preguntant al Consell quines accions han de 
fer els veïns per convocar una manifestació i tallar el carrer de Llobregós. 
 
El Conseller Tècnic respon a la demanda feta sobre manteniment: miraran com està i  
respondran a la veïna, tot i que li adverteix que ja van avisar que durant l'actual 
mandat no hi podrien fer res.  
 
Referent al transport, assumeix un insuficient servei per part de TMB, i anuncia que el 
26 de novembre de 2018 es va fer el desplegament de l’última de les fases de la nova 
xarxa de bus. La seva idea és que el 2019 revisin la xarxa, moment en què ja estarà 
totalment desplegada.  
 
Sobre l’enllumenat a voreres, contesta que tenen el mateix problema a tots els barris 
de la ciutat perquè la companyia elèctrica no es fa responsable de soterrar cablejat si 
l'Ajuntament no carrega amb la despesa d'obertura del carrer a l'àrea afectada. 
Informa que estan treballant per resoldre aquesta problemàtica en l’àmbit de ciutat. 
Anota la demanda concreta i respondran al veí, en el cas concret, què s'hi pot fer.  
 
Informa que la finca privada del Petit Príncep ha estat tancada i es té la intenció de 
destinar-la a ús d'habitatge corrent, tot i que no ho pot assegurar del tot. Recorda que 
la única cosa que han fet amb la finca és protegir-la en l’àmbit de patrimoni, dins del 
pla de les cases dels periodistes.  
 
Anuncia que, amb temes de paviment, miraran amb Serveis Tècnics i Pavimentació la 
manera d'anivellar-ho, de la mateixa manera que es compromet a fer la reunió amb 
Parcs i Jardins per consultar incidències en l'arbrat.  
 
Sobre les demandes referents a neteja esmentades al Consell, informa que amb la 
nova contracta de neteja es millorarà l'especial atenció que requereixen els barris de 
muntanya i obtindran un millor retorn de la informació de la feina feta per actuar en 
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futures ocasions amb més eficàcia.  
 
Respecte a l'increment de trànsit del carrer de Peris i Mencheta, encara no tenen una 
resposta. Ho miraran i respondran al veí i a l'AAVV que també havia preguntat per 
aquest tema concret.  
 
Al carrer de Llobregós assegura que no hi circulen tants autobusos, recorda que s'han 
substituït autobusos però no s’ha incrementat en número total. Conclou comentant que 
en el futur revisaran recorreguts, tot i que es podria decidir que la circulació és 
l’adequada per criteris d'amplada de voreres, corbes... entre d'altres, i pot ser, en el 
cas del carrer Llobregós, no hi ha més remeï que la circulació d’un nombre elevat 
d'autobusos.  
 
Sobre el solar, es va fer un planejament per resoldre-ho, però no s'ha seguit avançant 
per expropiacions pendents, cessions de terrenys, etc. Recorda que a principis de 
mandat es va actuar per anivellar la zona. Demana paciència. L'obra en la qual la 
veïna no sap què hi estan construint, ell tampoc té coneixement de què s'està fent.  
 
Obre un torn obert de paraules per a noves intervencions. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues creu que l'Ajuntament ha errat amb la implantació de 
la nova xarxa de bus, al·legant una connexió nefasta amb el centre de la ciutat. Explica 
que ella, com a persona invident, es nega a agafar el metro amb el gos, i demana que 
el 39 canviï de recorregut el més aviat possible. Recorda també una altra reivindicació 
feta per ella mateixa en un Consell anterior, referent al forat que tenen els arbres i que 
ningú ha fet res per solucionar-lo. Afegeix que les voreres estan plenes de cotxes 
perquè no tenen aparcament. Demana que es tinguin en compte els col·lectius de gent 
gran, persones amb discapacitat físiques i/o visuals que tenen problemes amb 
bicicletes, patins, cotxes, forats, entre altres obstacles. Continua amb una reivindicació 
més relacionada amb la necessitat d'instal·lar escales automàtiques, com ja existeix en 
altres barris. Conclou que li agradaria que es fessin zones per a gossos al barri i més 
equipaments per al gaudi veïnal. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, dóna suport a l’anterior veïna en tot allò esmentat. 
Vol insistir en l'error sobre la implantació de la nova xarxa de bus per part de 
l'Ajuntament de Barcelona. Assegura que ara ha d'agafar tres autobusos per anar a La 
Barceloneta i no com abans, que només calia el número 39. Considera que existeixen 
molts inconvenients haver de fer tants transbordaments. Conclou mostrant indignació 
pel mal tracte rebut en tots els canvis relacionats amb la nova xarxa de bus. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, es mostra sorpresa per la no incorporació del tema 
“transport” a l'ordre del dia, de la mateixa manera que afegeix que encara no s'ha 
parlat en profunditat d'aquest tema a l'actual Consell. Fa una reflexió apuntant que 
l'objectiu d'aquesta nova xarxa de bus és eliminar servei. Creu que han passat de 100 
autobusos a 70, segons unes dades que ella té en el seu poder. Afegeix també, que a 
d’altres barris s'estan fent protestes en aquest sentit i es mostra sorpresa de què a 
Font d'en Fargues no es produeixin aquestes protestes, per part del veïnat. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, creu que col·lectius de gent gran, d'entre d'altres, es 
veuran afectats amb la nova xarxa de bus, ja que no tenen l'agilitat per fer aquest ritme 
de transbordaments marcats per part de TMB. Informa que al carrer Alt de Pedrell està 
ple d'enllumenat aeri. Conclou que ningú reivindica el verd, a la zona de l'ascensor, 
que assegura estava marcat al projecte. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, insisteix sobre l'aparcament durant aquests tres anys 
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en els quals el projecte no estarà finalitzat. L'enllumenat, voreres, arrels, asfalt, 
papereres, etc. són temes en els quals creu que es fa un mínim manteniment però no 
es donen solucions efectives i de caràcter definitiu. Apunta una discriminació en barris 
com Font d'en Fargues a l’hora de renovar serveis, infraestructures, etc. que no 
succeeix en barris més cèntrics. 
 
Un veí de Font d'en Fargues, creu que tenen una bona dotació de serveis de neteja 
però que no fan la seva feina correctament. Es mostra a favor de la nova xarxa de bus 
recordant que ja fa dos anys que porten treballant el tema amb debats veïnals al barri. 
Demana confiar en la nova xarxa tot i que assegura hauran de seguir treballant en 
correccions d'itinerari i incrementar la velocitat de l’autobús, entre d'altres. Afegeix que 
la Guàrdia Urbana de proximitat hauria de sancionar aparcaments en doble fila, i 
infraccions viàries que perjudiquen l'autobús. 
 
Olga Fígols, veïna de Font d'en Fargues, insisteix que amb la nova xarxa de bus, i 
relacionat amb l'ambulatori, es varen prometre taxis per arribar-hi i no s'ha complert 
per part de la Regidora, absent al Consell. Es mostra altre cop contrària a la nova 
xarxa de bus. 
 
El Conseller Tècnic respon que els arbres necessiten aquests escocells per respirar, 
són conscients d'aquesta problemàtica i el que fan, com a solució en aquests casos, 
és tapar-los en zones de perill per les persones. Apunta mirar-ho amb la veïna de 
manera concreta. Li recorda també que aparcar a la vorera perquè no hi ha 
aparcament suficient no és cap excusa per fer-ho. Treballaran per canviar aquests 
mals hàbits.  
 
Sobre l'enllumenat explica que en casos extrems l'Ajuntament de Barcelona pot actuar 
per soterrar, però en general la companyia elèctrica no se sol fer responsable d'aquest 
soterrament i la inversió que representa, sinó és perquè s'estigui arreglant la zona per 
altres raons.  
 
Referent al tema de motos a la vorera, anuncia que es va fer una campanya 
continuada en zones específiques on la vorera estava plena de bicicletes, motos i 
patinets, entre d'altres vehicles, i es va alliberar la zona juntament amb aparcaments 
nous a l'asfalt.  
 
Assumeix que el Districte d'Horta-Guinardó és el que té més escales mecàniques de la 
ciutat de Barcelona, i al mateix temps el barri de Font d'en Fargues no en tenia cap. 
Assegura que s'han adonat d'aquest dèficit i per això estan construint ascensors, com 
ara el de Davallada de Gallecs. Anuncia que vol que en el pròxim mandat s'instal·lin 
escales mecàniques a Font de la Mulassa i a Doctor Bové.  
 
En relació als espais per gossos, recorda que el mandat passat van fer una àrea 
d'esbarjo al Parc del Guinardó i ara n’han acabat un altra a La Teixonera, el que volen 
és fer com a mínim una per districte. També volen establir un horari en el futur on es 
puguin deslligar els gossos i fer ampliacions en els actuals espais.  
 
Insisteix en l'enllumenat i passa a comentar que l'arbrat de Davallada de Gallecs s'ha 
suprimit per no augmentar un problema d'humitats. Assumeix que s'han enrederit les 
obres a causa d'una problemàtica de seguretat en murs i en altres edificacions 
contigües.  
 
Té constància de la problemàtica de l'aparcament, a la zona alta, i treballaran per 
corregir aquesta situació, de moment assegura que tenen pendent una reunió. Apunta, 
sobre papereres, que saben que és un barri complicat en espai però que alhora és 
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necessari tenir papereres. Treballaran el cas concret del carrer i intentaran revisar 
cada espai per trobar solucions, com ja han fet en altres carrers del barri amb 
anterioritat. Anima als veïns a fer propostes d'ubicació.  
 
Miraran d'on prové l'augment del trànsit al carrer referit anteriorment i ho comunicaran. 
Sobre el servei de neteja insisteix en aquest canvi amb la nova contractació, demana 
paciència. En relació a Guàrdia Urbana, vol deixar constància que ja s'estava fent una 
bona feina de proximitat i que és simplement un canvi de metodologia en la 
coordinació.  
 
Conclou, respecte a mobilitat, que no tenen cap intenció d'ocultar aquesta nova 
manera de moure's sinó tot el contrari. Afegeix que no s'ha retallat servei en vehicles i 
s'ha fet una inversió extraordinària a TMB per comprar 67 vehicles nous. S'ha 
comunicat aquesta nova implantació amb informadors i a través de mitjans on-line. No 
està d'acord que s'hagi deixat de banda a la ciutadania, ja que algunes línies s'han 
modificat gràcies a la participació dels veïns, com ara la de la V23. Insisteix en donar 
un marge de temps per veure com funciona la nova xarxa de bus durant uns mesos i 
tornar-hi a parlar en el proper Consell de Barri. Fa un breu discurs sobre la nova 
manera de moure's, més semblant al metro en la manera de pensar, i en la que 
s'haurà de fer un esforç d'adaptació per part de la ciutadania. 
 
Una veïna de Font d'en Fargues, no discuteix la implantació de la nova xarxa de bus, 
qüestiona autobusos concrets en el Barri com ara el V23 que creu no està ben traçat. 
 
Un veí de Font d'en Fargues, agraeix la participació que se’l brinda en aquest Consell  
per dir la seva i comenta un cas concret en un carrer en el que hi ha un forat entre 
l'espai públic municipal i el d'un privat. Creu que és perillós per la ciutadania i animals 
domèstics. Afegeix que es consideri el carrer Aguilar com a via transitable per vianants. 
 
El Conseller Tècnic respon al veí que ho miraran i recorda que es va fer un 
arranjament parcial, però assumeix que no és suficient. Fa una breu reflexió sobre la 
possibilitat de suprimir aparcament a la zona per ampliar vorera i fer una nova zona 
d'aparcament en una altra localització.  

A la veïna li insisteix en el canvi de pensament que s'ha de fer per moure's a partir 
d'ara, i té clar que en casos concrets no tothom estarà d'acord. Recorda que a cada 
nova fase de la nova xarxa de bus s'ha guanyat usuaris nous que utilitzen el transport 
públic i la valoració dels usuaris ha incrementat respecte els estudis que han fet en el 
passat. Anima a seguir amb el debat i seguir millorant la mobilitat del Barri.  

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


