
PASSEJADA CUIDEM BCN - FONT DEL GOS

BARRI: FONT DEL GOS 

ASSISTÈNCIA: 6 Persones (2 dones) DISTRICTE: HORTA - GUINARDÓ

Entitats presents: AV Font del Gos
DATA I HORARI: 15/06/2022 de  17:30-18:50h

ZONA: COMENTARIS:

Centre Social de la Font del Gos Millorar el manteniment del Centre Social i realitzar les reparacions corresponents

Terra en mal estat (F. 1)

Caixa elèctrica en mal estat

Sostre amb goteres

Parets amb peces trencades

Pàrquing del costat del Centre Social
Demanen arranjar els parterres dels voltants per poder-los utilitzar com a places de 

pàrquing

Arranjar paviment de l'entrada al pàrquing del Centre Social (F. 2)

Camí de Cal Notari Cal arranjar les voreres en diversos trams del carrer (F. 3, 4, 5 i 6)

Camí de Cal Notari, 29 Fustes del parc infantil es troben en mal estat, millorar el manteniment del parc infantil

Plaça de Galeruca amb els Olms Arranjar parterres per poder aparcar

Parterre al costat de "Cal Notari, 35" Abundància  d'escombraries

Esllavissades de pedres i terra que cau a la carretera (F. 7 i 8)

Camí de Cal Notari, 40 - fins la font Arranjar mur de contenció 
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ZONA: COMENTARIS:

Arranjar corba de la carretera i tornar a asfaltar (F. 9 i 10)

Arranjar tanca de seguretat (F. 9 i 10)

Desbrossar parterre

Caseta de transformadors abandonat i descuidat, presència de rates i serps (F. 11 i 12)

Desbrossar el caminet que travessa el parterre

Arranjar banqueta per seure del caminet del parterre (F. 13)

Millorar l'enllumenat de la zona (demanen amb il·luminació led)

Zona alta de Camí de Cal Notari Asfaltar per deteriorament de l'asfalt (F. 14, 15 i 16)

Revisar sistema de drenatge i clavegueram per problemes en els dies de pluja

Camí Cal Notari, 58 Invasió de pedres, terra i escombraries a la carretera, en especial quan plou (F. 17 i 18)

Pàrquing front els 66 i 67 de Camí de Cal Notari Places d'aparcament excessivament curtes (F. 20)

Parterre del darrere amb mala herba, residus i escombraries (19 i 21)

Cuneta de drenatge obstaculitzada per terra, pedres i escombraries (quan plou no es pot 

passar per aquí) (F. 22, 23, 24 i 25)

Camí de Cal Notari amb Síndic Rahola
Senyal a terra "Excepte Serveis" per sota de la tanca de seguretat, al costat dels 

contenidors (F. 26 i 27)

Herbes sorgeixen de la vorera (F. 28)

Camí de Cal Notari amb Cotxeres de TMB Corba molt pronunciada amb mal drenatge, inundació quan plou

Herbes sorgeixen de la vorera (F. 29)

Parterre descuidat i amb brutícia

Els veïns indiquen que quan circula el Bus, la conducció és brusca en la corba, envaint el 

carril contrari

Camí de Cal Notari, zona d'entrada al barri Entrada al barri excessivament estreta, demanen ampliar la carretera per l'esquerra
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ZONA: COMENTARIS:
Revisar longituds de les línies de la carretera

Parterre de l'entrada al barri amb moltes escombraries i residus (F. 30)

Cunetes amb escombraries (F. 31 i 32)

Cal retirar senyalització incorrecta d'obligació de circular recte (F. 33)

És necessari realitzar poda d'arbrat

Torrent del camí de Cal Notari amb Camí de Cal 

Notari
Posar bancs per seure

Forat de drenatge del Torrent de Cal Notari (F. 

34)
Cal desbrossar de forma periòdica per evitar embossaments i garantir el correcte drenatge

Millorar el manteniment del drenatge
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Camí de Cal Notari, 40 - fins la font Millorar l'enllumenat amb llum led

Entrada al barri per Camí de Cal Notari Ampliar la carretera per l'esquerra en l'accés al barri

A tot el barri en general Arranjar parterres per aprofitament com a places d'aparcament
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FOTOGRAFIES

Centre Social de la Font del Gos (Foto 1)
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Pàrquing del costat del Centre Social (Fotos 2)
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Camí de Cal Notari (Fotos 3 i 4)
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Camí de Cal Notari (Fotos 5 i 6)

8



Parterre al costat de "Cal Notari, 35" (Fotos 7 i 8)
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Camí de Cal Notari, 40 - fins la font (Fotos 9 i 10)
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Camí de Cal Notari, 40 - fins la font (Fotos 11 i 12)
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Camí de Cal Notari, 40 - fins la font (Fotos 13)
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Zona alta de Camí de Cal Notari (Fotos 14, 15 i 16)
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Camí Cal Notari, 58 (Foto 17)
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Camí Cal Notari, 58 (Foto 18)
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Pàrquing front els 66 i 67 de Camí de Cal Notari (Fotos 19, 20 i 21)
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Pàrquing front els 66 i 67 de Camí de Cal Notari (Fotos 22, 23, 24 i 25)
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Camí de Cal Notari amb Sindic Rahola (Fotos 26, 27 i 28)
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Camí de Cal Notari amb Cotxeres de TMB (Foto 29)
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Camí de Cal Notari, zona d'entrada al Barri (Fotos 30, 31, 32 i 33)
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Forat de drenatge del Torrent de Cal Notari (Foto 34)
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