Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori

Acta del Consell de la Font del Gos

Data: 16 de novembre de 2029, 19.00 h
Lloc: https://ja.cat/barrifontgos

Presideixen el Consell:
Sra. Rosa Alarcón Montanés

Regidora del Districte d’Horta-Guinardó

Sra. Núria Carmona Cardoso

Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó

Sr. Raül Ortega Serrano

Conseller del barri de la Font del Gos

Sr. Raül Ferrando Monpó

President AVV de la Font del Gos

Sr. Eduard Vicente Gómez

Gerent del Districte d’Horta-Guinardó

Consellers/es:
Sr. Víctor Valls André

GMD BComú

Sr. Xavier Reig Robledo

GMD ERC-AM

Sr. Arnau Vives Juan

GMD JuntsxCat

Sr. Nico Ortiz Cuevas

GMD Cs

Sra. Mila Casas Rodríguez GMD BxCanvi

Entitats:
Associació de Veïns i Veïnes de la Font del Gos
Barcelona Dragons

Personal tècnic municipal:
Cecilia Collado Lizama

Persones assistents: 19

Ordre del dia
1. Estat del bari durant la COVID-19
2. Torn obert de paraules
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1. Estat del barri durant la COVID-19
Raül Ortega, conseller del barri de la Font del Gos, dona la benvinguda al Consell i explica el funcionament
de la sessió telemàtica.
Rosa Alarcón, regidora del Districte, presenta els seus respectes cap a les famílies de les veïnes que ens
han deixat, i un recordatori de les famílies que ho estan passant malament arran la crisi sanitària, tant com
l’econòmica i social. Agraeix a les xarxes i a les Associacions de Veïns i Veïnes, que en aquests mesos de
pandèmia han estat al costat de la gent.
Fa un resum de les mesures Covid-19:
- Mesures socials i d’ajuda al sistema sanitari:
o Hospital de campanya per donar suport als hospitals Vall d’Hebron (Vall d’Hebron) i Sant
Pau (Guinardó), creació d’una residència pont on es poden traslladar persones malaltes per
fer grups bombolla, i desinfecció de residències, tot en coordinació amb Generalitat. HortaGuinardó ha estat un districte referent quant als hospitals de campanya, l’hospital de
campanya a la Vall d’Hebron va ser el primer que es va habilitar. Destaca i agraeix la feina
dels treballadors/es.
o Mesures socials: S’ha més que doblat l’atenció social. S’han augmentat les ajudes socials,
sobretot amb temes d’àpats a domicili, subministraments i habitatge.
-

Mesures a l’espai públic:
o Mesures de neteja: Incidència especial en neteja de carrers, desinfecció de carrers i places,
reforç de buidatge de contenidors i de les mesures per a la recollida dels trastos vells.
o Pel que fa a l’espai verd, hi ha marge de millora. Hi ha un equip que està fent un pla de xoc
S’han ampliat els recursos i es farà seguiment.
o Protecció de les escoles generant espais segurs per l’alumnat als entorns de les escoles.
o Mesures a l’espai públic: habilitació d’espais per a vianants, obertura de carrers.
Fa referència a la Guàrdia en les diferents mesures.

-

Mesures econòmiques:
o Foment de l’economia: S’ha creat un fons de 25 milions d’euros adreçat a ajudar al comerç
de proximitat i petites i mitjanes empreses per fer front a la fase en que som ara i que
puguin continuar amb la seva activitat.
o Ampliació de terrasses a l’espai públic, amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. Barcelona
és la ciutat d’Espanya on més s’han instal·lat terrasses a l’espai públic.
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2. Torn obert de paraules.
S’obre un torn de paraules:
Intervenció
Marta, en representació de veïns/es del C/
Logronyo- Carretera Alta de les Roquetes.
*Aquests carrers corresponen al barri d’Horta
Fa una intervenció sobre:
- El verd espontani ocupa gran part del
carrer.
- A l’estiu hi ha molts mosquits tigre.
- Horts il·legals al voltant de l’hort “Horta amb
Gràcia”.
- Manquen places d’aparcament, ja que ens
trobem envoltats d'equipaments i molta gent
ve a aparcar als nostres carrers. S’ha notat
un augment important des que s'ha posat
en funcionament l’àrea verda de Mundet.
Se’ns havia dit que es parlaria amb el
tanatori per veure si podien cedir algunes
places.

Javier Monroy, president de Barcelona Dragons
Font del Gos
Proposa arribar a un acord per fer una zona
esportiva al camp de futbol de la Font del Gos, que
està en desús. Els interessa tenir un conveni com el
té “Horta amb Gràcia”.
La normativa permet demanar un permís
excepcional fins que canviï la qualificació. No
s’entén perquè no es demana i es concedeix.

Resposta
La regidora diu que s’entomarà el tema de la neteja
Eduard Vicente:
-S’està valorant una possible intervenció a la
Carretera Alta de Roquetes per habilitar espai
d’aparcament i vorera.
-S’ha prioritzat i s’ha posat en marxa l’actuació per
recuperar una vintena d’horts, mitjançant expedients
de recuperació d’ofici, que poden resoldre’s als
primers mesos de l’any vinent. La idea és tancar
aquests espais i evitar que es tornin a ocupar. Per
trobar la millor manera possible de fer-ho es parlarà
i coordinarà amb l’hort “Horta amb Gràcia” i amb el
veïnat, amb l’objectiu que hi hagi activitat.
-També es va consultar amb el tanatori el possible
lloguer de places disponibles. Es farà un retorn al
veïnat quan es tingui més informació.
Víctor Valls:
Afegeix que es vol estudiar un possible canvi de
sentit a la Carretera Alta de les Roquetes. Cal
confirmar l’actuació amb el Districte de Nou Barris.
Eduard Vicente:
El camp de futbol de la Font del Gos està qualificat
de parc forestal. Això impedeix regularitzar-lo com a
equipament, com espai esportiu. Ara per ara, els
informes tècnics de l’Ajuntament i del Parc de
Collserola són negatius per fer aquesta actuació.
De tota manera, es continua estudiant. És possible
que es plantegi una revisió urbanística d’aquesta
zona.
Rosa Alarcón:
Serveis Tècnics de moment no dona el permís
excepcional, en tot cas podria donar en precari.
S’estudiarà i es donarà una resposta abans de final
d’any.

Raül Ferrando:
Per la zona del camp de futbol hi ha molta gent que Raül Ortega:
ve a peu i en bici. Encara que no hi hagi canvi de Es té en compte. Ja s’ha estat mirant d’arranjar-ho
qualificació, es podria arranjar el camí, per per aquest mateix motiu.
seguretat.
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Merche Galindo:
- Es va dir que es posaria una parada i
marquesina en el parc de les Cotxeres. Rosa Alarcón:
Encara no hi ha ni marquesina ni parada.
- Abans de finals d’any hauria d’estar posada
la parada.
- En diverses ocasions s’ha demanat
reubicació de contenidors, que tornin on
- S’ha parlat amb Neteja sobre els camions,
és un tema complicat. Els conductors eviten
eren abans, sobretot el que està a
fer marxa enrere, ja que origina soroll i
l’encreuament de Camí de Cal Notari amb
problemes. Es continuarà insistint.
Torrent de Cal Notari.
- Abans de final d’any es farà la continuació
- Manca neteja als carrers, hi ha moltes
del mur per contenir la terra de Camí de Cal
pedres i herbes. S’havia dit que es faria un
Notari.
petit mur.

Raül Ferrando:
- S’haurien de reforçar les tasques de
desbrossades. Proposa que es faci un pla
de desbrossades: parc infantil, voreres,
corba...
- Hi ha molts residus orgànics que són propis
dels barris de muntanya. Proposa posar uns
contenidors específics per aquests residus
vegetals.
- Proposa reubicar els contenidors de
l’aparcament i delinear amb pintura
l’aparcament.
- No hi ha cap parada de bicicletes per dalt
de la Ronda. Tampoc hi ha carril bici.
Demana parada de bicicletes.
El local social necessita un arranjament.
S’havia dit que es faria l’arranjament del
terra. Hi ha humitats, goteres, connexions
elèctriques perilloses.
- S’ha demanat canvi de sentit, des del
Laberint a Can Papanaps. Demana una
reunió amb Guàrdia Urbana per tornar a
plantejar aquest tema de mobilitat
- El parc que s’ha fet necessita bancs, en
especial per a la gent gran. S’ha posat
molta pedra. Es podria fer millores a la
plaça, millorar voreres de l’entrada del barri.
- Hi ha una subvenció acceptada per a
l’Associació de Veïns. Es vol invertir en
material esportiu, però encara no s’ha fet
l’ingrés.
- Cal arranjar l’entrada del barri. La zona del
camp de futbol s’està degradant, estan a
favor de la proposta de Barcelona Dragons.
- Volem que es reconegui la Font del Gos
com un barri més de Barcelona.

-

-

-

-

-

És cert que el verd espontani té una
situació diferent a la Font del Gos. Es té en
compte la proposta per solucionar
definitivament els problemes de neteja.
Ara, s’estan fent proves per implementar el
Porta a porta a Horta, segurament es farà la
primavera vinent. Al barri de la Font del Gos
s’intentarà fer alguna actuació relacionada
amb la recollida del verd.
Es mirarà la línia de pintura.
El Bicing ha d’arribar en la pròxima
ampliació per sobre de la Ronda de Dalt,
amb una estructura de connexió.
Can Papanaps: Es farà una reunió amb
Guàrdia Urbana sobre aquest tema.
Local social: Hi ha un compromís d’arranjar
el local abans que finalitzi l’any.
No s’han posat bancs al parc perquè en un
principi no es permetia posar bancs a
terreny forestal. Tanmateix, com que a
Collserola hi ha, s’insistirà o es buscarà una
altra solució.
Com que encara no hi ha una proposta
concreta sobre el planejament municipal, no
s’ha explicat res, però s’està estudiant com
canviar-ho. S’informarà aviat. S’està
treballant amb Urbanisme i Barcelona
Regional.
Al Parc del Laberint d’Horta, s’ha trobat una
família molt gran de senglars. Es farà una
captura controlada.
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Jordi Cortijo:
- L’arbrat s’enreda amb els cables elèctrics al
número 3 de Torrent de Cal Notari, i és molt perillós.
Merche Galindo:
A l’esplanada no entra un cotxe en bateria. Es
pot valorar si es podria modificar?
- Manca il·luminació al camí que va des de
l’aparcament del velòdrom fins al barri. Es
podria intentar contactar amb la propietat
privada per solucionar-ho?
- S’ha fet una activitat infantil amb els infants
del barri proposada per Districte, i ha
funcionat molt bé, “Jocs a les places”.
Doncs, demana que es tingui en compte al
barri per properes activitats d’aquests tipus.
- El pavelló esportiu de Vall d’Hebron està
tancat. Els clubs s’han derivat a altres
pavellons i estan massificats. No es poden
obrir altres instal·lacions, com, per exemple,
les dels instituts?

-

La regidora recull la demanda.

-

Es mirarà si es pot modificar l’aparcament.
Es té en compte la demanda de més
activitats infantils.
Poliesportius: Des de l’Institut Barcelona
Esports, s’han tingut en compte totes les
instal·lacions municipals i també d’instituts.

-

-

Eduard Vicente:
Pel que fa a l’enllumenat dels aparcaments
el gerent respon que es va reforçar l’any
passat. Diu que al camí no es pot fer res,
perquè travessa, en efecte, una finca
privada i no es pot intervenir des de
l’administració pública.

Sense cap més intervenció, es dona per tancada la sessió.
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