
 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

  
 Acta del Consell de Barri d'Hostafrancs. 16 de novembre de 2021 1 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI D'HOSTAFRANCS 

 

Data: 16 de novembre de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc, Carrer de la Creu Coberta 104 i virtual 

(https://www.youtube.com/watch?v=aqoTBfSynuw) 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc   

Sr. Josep Espín,   Vicepresident del Consell de Barri d’Hostafrancs 

Sr. Jaume Gaixas,  Conseller Barri Hostafrancs BComú 

 

Consellers/es: 

Sr. Pepe Pérez Calvo,  Conseller ERC 

Sra. Àngels Boix,  Consellera PSC 

Sra. Neus de Haro,  Consellera JuntsxCat 

Sr. David Labrador,  Conseller Ciutadans 

 

Entitats i Persones assistents: 

AVV Hostafrancs 

Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta 

Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs (FAECH) 

Comissió de seguiment del Barri Font de la Guatlla 

A títol individual: 9 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maria Rengel,   Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Núria Pérez,   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc  

Sr. Xavier Freixes,   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

 

Total d’assistents: 13 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda.  

2. Informe del Regidor.  

3. Nova Gestió Cívica Centres Cívics Casinet i Cotxeres.  

4. Projecte FAB Casa del Mig - 20 anys del Punt Multimèdia.  

5. Torn obert de paraules.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aqoTBfSynuw
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1. Benvinguda. 

 

El Vicepresident del Consell de Barri, Josep Espín, dona la benvinguda als assistents i explica 

que hi ha un canvi a l'ordre del dia de dos dels punts. Dona pas a Marc Serra, Regidor del 

Districte de Sants-Montjuïc. 

 

 

2. Informe del Regidor.   

 

Marc Serra exposa que parlarà de la situació sanitària, el servei de neteja i l'actualitat de les 

obres.  

 

Situació sanitària: Comunica que, des de juliol, ha baixat molt el nombre de contagis: al 

districte, hi havia 1.500 nous casos a la setmana durant la primera i segona setmana de juliol. 

Aquesta xifra ha anat baixant, però ara comença a haver-hi increment: a l'octubre hi havia 15 

positius per setmana i ara estem a 100. Cal ser conscients que amb el fred hi ha condicions 

més favorables per al virus. Explica que la solució és la vacuna i que, en aquest sentit, s'està 

fent un gran esforç des del consistori: s'ha intentat incidir en el procés d'acompanyament a la 

vacunació als barris on viuen persones amb dificultats per accedir al sistema de salut públic i 

s'han habilitat punts de vacunació directa. Demana als veïns que no ens relaxem, ja que la 

pandèmia segueix present.  

 

Pel que fa a la tornada de l'activitat a l'espai públic, recalca el retorn de la Festa Major 

d'Hostafrancs: valora molt l'organització de les entitats i el contingut del programa, que va 

combinar activitats tradicionals amb innovació. Es van complir les mesures sanitàries en tot 

moment, sense renunciar a grans esdeveniments com el concert d’Els Pets al Casinet.  

 

La nota negativa de l'estiu han sigut els "botellots". Recalca el de la Festa Major de Sants, al 

Parc de l'Espanya Industrial, que va acabar amb baralles, ferits i enfrontaments. Se solidaritza 

amb els veïns que es van veure afectats. També hi va haver botellots per la Festa de la Mercè, 

a la zona de Maria Cristina, especialment divendres a la nit amb afectació a la zona de pl. 

Espanya, Font de la Guatlla i c/ Creu Coberta. Denuncia que van faltar recursos policials dijous 

i divendres, sobretot per part dels mossos d'esquadra: era una qüestió d'ordre públic i 

seguretat, considerant que hi havia fins a 20.000 persones concentrades. Després dels 

incidents greus de divendres a la nit, es va aconseguir que dissabte s'impliqués el cos de 

mossos d'esquadra i hi hagués un dispositiu dissuasiu que va funcionar molt bé. Valora que 

aquesta mesura ha de marcar el camí de com s'ha d'intervenir preventivament.  

 

Neteja: Explica que és una de les competències més importants de l'Ajuntament. El contracte 

actual de neteja, que fa 10 anys que funciona, és de 300 milions d'euros anuals (10% 

pressupost municipal). Això suposa: 3.250 membres del personal de neteja (2.550 de neteja i 

750 de recollida de contenidors), 1.550 vehicles i un servei de 3 o 4 escombrades manuals a la 

setmana als diferents carrers i places del barri, una neteja bàsica setmanal o quinzenal i 3 torns 

diaris de repassada de contenidors. A més a més de les actuacions específiques a zones d'oci 

nocturn. Així i tot, el consistori és conscient que el servei no és suficient i cal millorar-lo. 

 

Ara s'ha treballat en una nova contracta que permeti tenir 300 treballadors nous i renovar tota la 

infraestructura de neteja (camions menys sorollosos i elèctrics, contenidors amb elements de 

tecnologia per millorar eficiència, etcètera). El nou contracte ja està adjudicat, però ha estat 
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recorregut al Tribunal de contractes de la Generalitat, fet habitual en contractes d'aquest volum, 

així que la seva entrada en funcionament s'ha allargat. Al districte de Sants-Montjuïc no entrarà 

en vigor fins al setembre del 2022 i l'empresa adjudicatària és Sorigué, empresa de Lleida amb 

la que ja s'ha treballat i hi ha una bona experiència. 

 

Mentrestant, s'ha aprovat i ha entrat en funcionament un pla integral de neteja anomenat 

"Cuidem Barcelona" que suposa una inversió de 70 milions d'euros, que permetran fer 

manteniment i molta més neteja amb aigua. També hi ha equips de neteja de pintades i 

adhesius, per trencar amb la sensació de degradació que hi pot haver. S'han decidit una sèrie 

de punts crítics on intervenir: al cas d'Hostafrancs, s'incidirà a la pl. Joan Corrades, a tot 

l'entorn del Mercat d'Hostafrancs i als entorns del Parc de l'Espanya Industrial.  

 

Anima als veïns a expressar durant el consell de barri si saben d'altres punts crítics. També es 

preveu renovar papereres, bancs i contenidors malmesos. Finalment, reflexions que, per tenir 

una ciutat neta, no és suficient netejar més: cal que tots i totes embrutem menys. Un 80% de la 

ciutadania creu que, si hi ha problemes de neteja, és a causa de l'incivisme i no per culpa del 

servei. Conclou afirmant que l'educació és molt important i destacant la iniciativa de l'AVV 

Hostafrancs de fer una campanya de sensibilització i conscienciació al barri. 

 

Actualitzacions d'obres:  

 C/ Rector Triadó i C/ Torre d'en Damians: S'han finalitzat les obres, generant una zona 

pacificada i un eix veïnal per a vianants al que  se suma, els caps de setmana, l'Obrim 

Carrers del C/ Sants i Creu Coberta. Anuncia que l'11 de desembre està prevista una 

inauguració festiva dels carrers que s'han renovat, amb  la participació de les escoles i 

entitats. Explica que encara s'està treballant en aquest acte i que es contactarà les 

entitats.  

 Protegim Les Escoles: Al districte s'ha intervingut a 22 entorns escolars perquè puguin 

ser  més segurs i menys contaminats. A Hostafrancs, s'ha intervingut a l'Institut-Escola 

ARS, al  c/ Leiva: s'ha pacificat el tram amb molt d'èxit. Una altra zona és l'entorn de 

l'Escola  Gayarre, on s'ha introduït una millora a la mobilitat, posant pas de vianants 

elevat i canviant  la senyalització. Ara s'està treballant amb l'altre accés de l'escola al c/ 

Alpens: a demanda de la comunitat educativa s'està canviant el paviment i s'estan 

posant jardineres que han de permetre que aquest eix entre l'Escola Gayarre i la pl. de 

La Farga funcioni també com  un eix verd. També s'intervindrà a la pl. Vidriera, que 

actualment té uns usos poc definits. S'està en procés de contractació d'un equip 

redactor per repensar aquesta plaça perquè sigui més amable.  

 Escola Francesc Macià: S'ha realitzat una inversió de 60.000 € per a millorar el pati, 

que  serà molt més verd i per a renovar la infraestructura tecnològica. Anuncia que 

dissabte al matí es farà una festa destinada a la comunitat educativa per celebrar la 

inauguració del nou pati, però anima també a entitats i veïnes a assistir. 

 Parc de l'Espanya Industrial: És una reivindicació històrica que, amb el procés de 

 pressupostos participatius, va generar un projecte veïnal que va recollir el suport 

d'entitats i veïns de la zona, sent la iniciativa amb més vots de tota la ciutat. S'obrirà un 

procés participatiu per decidir quines intervencions s'han de prioritzar amb els 850.000 

€ que s'han  pressupostat. Ja hi ha un estudi previ fet del cost de cada intervenció 

plantejada: es convocarà la primera reunió al mes de gener.  

 

Marc Serra conclou parlant dels talls elèctrics al C/ Rector Triadó el passat 7 de novembre per 

part d'Endesa. Des de l'empresa s'ha explicat a districte que es tracta d'una avaria puntual: 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

  
 Acta del Consell de Barri d'Hostafrancs. 16 de novembre de 2021 4 

diuen que no es deu a la falta de manteniment de la infraestructura, però des del consistori es 

posa en dubte ja que hi ha constància que està en mal estat. Després de la crisi de l'hivern 

passat, es va obrir un procés de negociació amb Endesa. Malgrat no tenir competències, a 

causa del descontentament, es va acordar un pla d'inversions de 27,4 milions d'euros a càrrec 

d'Endesa que ja s'està desenvolupant: s'ha començat canviant la xarxa d'alta tensió. Opina que 

no és acceptable que, quan fa fred, els veïns es quedin sense electricitat a causa d'un mal 

servei. 

   

   

2. Nova gestió cívica centres cívics Casinet i Cotxeres. 

 

Maria Rengel, Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sants-Montjuïc, 

presenta la proposta d'adjudicació directa de la gestió dels 2 espais al Secretariat d'Entitats de 

Sants, Hostafrancs i La Bordeta fins al 31 de desembre del 2025. Valora molt positivament la 

gestió comunitària que desenvolupa el Secretariat, passant la paraula a Neus Anglès. 

 

Neus Anglès explica que el Secretariat és la federació territorial dels barris d'Hostafrancs, La 

Bordeta, Sants i Badal. Actualment hi ha 314 entitats adherides molt diverses (AFAs, 

associacions culturals, associacions veïnals, etcètera). El Centre Cívic Cotxeres es va 

començar a gestionar el 1994 i el Casinet s'incorporà al projecte el 1997. El model de gestió era 

de cogestió amb l'Ajuntament, ara es passarà al model de gestió cívica. L'objectiu és que les 

entitats del territori i els veïns i veïnes, se sentin representades amb la gestió, els programes i 

projectes que es desenvolupen dividits en 3 grans àrees: 

 Formacions: Hi ha un volum important de tallers oferts a la ciutadania en disciplines 

diverses. Ara hi ha més de 200 tallers, perquè s'ha hagut de reduir l'aforament per 

culpa de la pandèmia. 

 Sales: A disposició de la ciutadania per a fer reunions, projectes culturals i activitats 

diverses. 

 Gestió Cultural: Amb projectes i activitats organitzades des del Secretariat durant tot 

l'any, com els espectacles familiars que es fan al teatre del Casinet, etcètera. 

 

Conclou explicant que la gestió d'aquests 2 centres cívics pretén apropar la cultura als barris, 

fent que aquesta es converteixi en un dret més accessible a tothom i projectant-la i impulsant-la 

des dels barris. Afirma que aquesta tasca s'ha de fer des de la base, des de la proximitat i des 

dels veïns i les veïnes.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri dona pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla:  

· Explica que va veure una propaganda sobre 

"Salvem el Secretariat", però desconeix a què 

es refereix malgrat que assisteix a tots els 

Consells de Barri. Demana informació al 

respecte. 

· Es dirigeix al Regidor per informar que, quan 

s'acabin tots els Consells de Barri del districte, 

Marc Serra respon valorant la gran feina que 

fa el Secretariat, no només com a gestors 

d'equipaments, sinó també per la seva funció 

social i el seu treball comunitari, amb tant 

d'arrelament i sensibilitat. Sobre la qüestió de 

"Salvem el Secretariat", explica que des del 

districte hi ha el compromís d'ajudar amb el 

problema econòmic que arrossega el 

Secretariat de fa molts anys, per culpa de 
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Intervenció Resposta 

demanarà responsabilitats polítiques per 

diverses irregularitats. 

l'excés d'inversió que es va fer amb el CEM 

La Bordeta i en el que l'Ajuntament té 

responsabilitat. Aquest problema s'ha agreujat 

amb la pandèmia. Ara s'està treballant des de 

l'IBE (l'àrea d'esports de la ciutat) i des del 

districte per ajudar a resoldre aquesta qüestió 

amb l'objectiu que el Secretariat pugui seguir 

fent barri i preservant la seva funció social. 

 

El Vicepresident del Consell de Barri afegeix 

que, si una cosa caracteritza Sants, 

Hostafrancs i La Bordeta, és el seu teixit 

associatiu. Expressa el suport al Secretariat i 

a totes les entitats que treballen cada dia a 

peu de carrer, des de l'àmbit social i cultural. 

 

Neus Anglès aclareix que el cartell de "Salvem 

el Secretariat" fa referència a la situació que 

ha explicat el Regidor. 

 

 

4. Projecte FAB Casa del Mig - 20 anys del Punt Multimèdia.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri felicita el Punt Multimèdia, que va celebrar recentment els 

seus 20 anys amb una festa. Dona les gràcies a tot l'equip que hi treballa i afirma que sempre 

han donat suport quan la federació d'entitats l'ha demanat. Dona pas a Maria Rengel. 

 

Maria Rengel explica que l'objectiu de l'equipament és impulsar el coneixement de les noves 

tecnologies, el món audiovisual i multimèdia i la impressió 3D a tot el districte: el treball s'enfoca 

especialment als joves, mitjançant tallers de formació i la col·laboració amb les escoles, però 

també es dona suport al desenvolupament d'idees provinents d'entitats i veïns. Dona pas a 

Oriol Blas. 

 

Oriol Blas presenta el projecte compartint presentació. Explica que l'objectiu de l'equipament 

d'acostar la tecnologia a la ciutadania, en aquest moment d'escletxa digital, es més necessari 

que mai. Destaca que, pel que fa als joves, s'hi realitzen activitats extraescolars. També es 

treballa amb gent gran amb cursos d'informàtica. També es fa molta feina amb entitats i altres 

equipaments del barri. Repassa la història de l'espai i la seva evolució. Destaca que al 2015 es 

munta la primera impressora 3D, fet que constitueix un punt d'inflexió, ja que la fabricació digital 

permet treballar de forma transversal en molts eixos. Destaca també la col·laboració amb la 

FAECH, que va suposar un abans i un després pel que fa a la vinculació amb el teixit del barri. 

Recalca que al 2020, durant la pandèmia, es van fabricar viseres per proveir hospitals i serveis 

essencials d'equips de protecció mitjançant un contracte d'emergència. 

 

Explica que també hi ha el Punt Multimèdia de La Marina, a la Casa del Rellotge: és més petit 

que el de Sants i s'hi fan més tallers d'informàtica, tot i que també estan començant amb la 

fabricació digital i la robòtica.  
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Conclou destacant el projecte de memòria històrica que s'està treballant conjuntament amb el 

Casinet, Cotxeres, Lleialtat Santsenca i el Vapor Vell. L'objectiu és desenvolupar un espai 

museístic a la Casa del Mig, fet amb eines de fabricació digital, amb testimonis de persones 

que van treballar al teixit industrial del barri de Sants. 

 

Marc Serra fa un reconeixement a la feina feta, especialment durant el temps de la pandèmia: 

explica que, mentre es prenia consciència de la fragilitat del nostre sistema econòmic, en un 

país que no té indústria i on mancaven mascaretes, l'equipament es va oferir per a fabricar 

material de protecció i es va posar a treballar dia i nit. Valora que va ser una experiència molt 

positiva, que ha de fer reflexionar sobre la importància de tenir un teixit industrial i innovador, 

també en temps de crisi.  

 

Dona pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna expressa el seu agraïment a la tasca 

desenvolupada per l'equipament: afirma que 

des de les escoles sempre ha sigut molt fàcil i 

satisfactori col·laborar-hi. 

 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Karina Grau Baró, veïna del C/ Muntades, 

explica que el poliesportiu de l'Espanya 

Industrial posa música molt alta a totes hores 

del dia, inclosos els caps de setmana, des del 

mes de gener. Ha presentat queixa, però no 

ha obtingut resposta. Explica que van anar-hi 

tècnics a mesurar el soroll i justament, aquell 

dia, van abaixar molt el volum. A més, es 

queixa que hi ha grups del gimnàs que fan 

classe al parc amb música. Expressa que és 

molt difícil treballar des de casa en aquestes 

condicions i es mostra indignada. 

Marc Serra afirma tenir coneixement 

d'aquesta problemàtica: per això s'han enviat 

tècnics a mesurar el soroll. Explica que 

s'estan fent activitats fora del centre esportiu 

per raons sanitàries. Però es mostra d'acord 

que aquest fet mai no hauria d'interferir en la 

tranquil·litat dels veïns. En horari diürn la 

normativa no és tan exigent i s'ha de tenir cert 

marge, però si l'activitat és diària s'haurà de 

treballar per resoldre el problema. A l'espera 

del resultat de les mesures i coneixent el 

compromís dels gestors de l'equipament amb 

el barri, emplaça a una mediació amb 

l'objectiu de trobar solucions.  

Àngels Franch, veïna del C/ Muntades: 

· Opina que seria més eficient fer petites 

intervencions de manteniment al Parc de 

l'Espanya Industrial i no esperar que arribi la 

renovació definitiva. 

· Denuncia que hi ha una plaga de rates 

localitzada a la zona del parc infantil, l'escola 

bressol i la Casa del Mig. Ha fet 7 escrits en 4 

Marc Serra respon que s'està treballant a les 3 

qüestions plantejades. Pel que fa a la plaga 

de rates, aquesta setmana s'ha fet una 

intervenció. Aclareix que una cosa és la 

resposta escrita i l'altra les accions que 

s'emprenen. També està previst reparar la 

línia d'embornals de bla, tapar el forat de la 

calçada del C/ Muntades, el tobogan del Parc 
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Intervenció Resposta 

mesos. Explica que les rates surten dels 

escocells i de la torre d'enllumenat: s'ha fet 

una intervenció en aquest últim indret, però ha 

sigut insuficient. Demana solucions. 

· Exposa que els arbres del seu carrer són 

centenaris i estan plens de plagues. Demana 

si es pot fer alguna intervenció d'urgència al 

respecte. 

· Denuncia l'incivisme dels propietaris dels 

gossos que passegen pel Parc de l'Espanya 

Industrial. La gran majoria dels animals van 

sense lligar. Es pregunta si la normativa no 

obliga a dur-los lligats i demana que es faci 

alguna campanya pedagògica perquè 

s'entengui que el parc és de tots els veïns i 

veïnes. 

de l'Espanya Industrial, etcètera. S'estan 

programant les intervencions i esperem que 

puguin ser com abans millor. Demana 

confiança.  

 

Pel que fa al tema dels arbres, pren nota. 

Anuncia que hi ha reunió prevista de la Taula 

de Convivència del Parc el 30 de novembre a 

les 17.30 h: amb veïns i diferents serveis per 

parlar de l'estat i manteniment del parc. La 

convocatòria es farà pública als dies vinents. 

 

Sobre els gossos, valora que és un tema 

complicat: s'hi ha pensat molt i es planteja 

com un dels principals reptes amb la reforma 

del Parc: actualment són un risc per als 

infants i generen un problema de neteja. 

L'orina dels gossos fa malbé la zona de 

gespa, els parterres estan en molt mal estat: 

per molt que s'inverteixi, si els propietaris dels 

gossos no se'n fan càrrec i no es 

responsabilitzen, és difícil trobar solucions. 

S'intentarà que s'incorporin també al procés 

participatiu. 

Josefa Balduque, veïna de la Comissió de 

Seguiment de Font de la Guatlla: 

· Denuncia que l'acta del Consell de Barri 

anterior no ha sigut aprovada ni està penjada 

amb l'Ordre del Dia de la sessió d'avui. 

· Torna a demanar responsabilitats polítiques 

pel que considera són irregularitats al 

funcionament del Consell de Barri. 

Marc Serra interromp la intervenció per 

recordar que avui se celebra la reunió del 

Consell de Barri d'Hostafrancs: tot el temps 

que s'ocupa amb altres qüestions, és temps 

que es treu al veïnat per parlar del seu barri. 

Florentina Liarte Murlà, veïna del C/ Leiva: 

· Denuncia que, des del 2016, hi ha una sala 

de festes il·legals al C/ Leiva 14. El local ha 

anat canviant de propietari i de llogaters, però 

segueix amb la mateixa llicència activa: s'hi 

fan festes i concerts tots els caps de setmana 

i, sovint també, els dijous. Això comporta 

soroll al carrer i fins i tot baralles. A més, s'hi 

fan obres que generen molt soroll i afecten els 

veïns. També es fa servir com a magatzem i 

dormitori. Ho denuncia de fa 5 anys i afirma 

que la guàrdia urbana no hi va quan se li 

truca. Expressa un gran malestar i demana 

solucions. 

Marc Serra respon que la problemàtica del 

local del C/ Leiva és coneguda i que s'ha 

treballat de forma intensa des del districte. Ja 

hi va haver una ordre de cessament i precinte 

fa un temps: el problema és que el propietari 

l'ha traspassat i s'ha hagut d'iniciar un 

procediment nou. S'han fet inspeccions per 

part dels Serveis Tècnics i hi ha anat la 

guàrdia urbana. Per sort, vivim en un Estat de 

Dret i aquests procediments costen un temps: 

és un procediment reglat, s'han d'obtenir 

proves de les inspeccions, s'ha de fer un 

primer avís, després hi ha ordre de cessament 

i el propietari pot fer un recurs. Com a mínim, 
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· Denuncia que a pocs metres de l'Escola ARS 

hi ha un bordell. El sistema de ventilació del 

local genera molt soroll. 

tot això comporta 6 mesos. El compromís del 

districte és el d'agilitzar el màxim aquest 

procediment i, si es pot fer valdre el que ja es 

va fer a l'anterior procediment, es farà. 

Lydia Villar, veïna del C/ Muntades: 

· Vol saber si està previst posar vigilància al 

Parc de l'Espanya Industrial. 

· Denuncia que la vorera del seu carrer està 

en molt males condicions: hi ha una finca que 

els veïns han posat unes rajoles perquè hi 

pugui entrar una persona amb cadira de rodes 

i hi ha molt desnivell. És un carrer molt 

transitat i mai s'ha arreglat. Demana saber 

quins tràmits s'han de fer per aconseguir que 

s'arregli el carrer. 

Marc Serra respon que no està previst 

recuperar la figura del vigilant del Parc de 

l'Espanya Industrial ni a cap altre parc de la 

ciutat. Ja no existeixen mecanismes legals per 

a poder contractar aquesta figura antiga del 

"sereno". Afirma que en aquests casos el que 

cal és la guàrdia urbana, que té capacitat per 

a posar denúncies. Si s'amplia l'espai de 

gossos i s'arriba a un acord i la gent no ho 

respecta, tocarà multar. Si hi ha gent que salta 

la tanca de nit, tocarà posar denúncia. Explica 

que ara s'han sumat 21 nous agents al 

districte, 13 al torn de nit i que ja s'han 

incorporat fa 2 setmanes. A més, d'aquí poc 

tornarà a haver-hi promoció per arribar fins a 

600 nous agents a tota la ciutat abans del final 

del mandat i ampliar la capacitat de resposta. 

Explica que, fins ara, també faltaven mossos 

d'esquadra i això feia que la guàrdia urbana 

acabés assumint també les seves tasques.  

 

Sobre el C/ Muntadas pren nota. Les 

intervencions puntuals de manteniment les pot 

fer la brigada, però renovar tota la vorera no 

es pot fer de forma precipitada: requereix un 

projecte d'obra, contractar un despatx 

d'arquitectes, licitar el projecte, adjudicar-li un 

pressupost, etcètera. Per exemple, la 

remodelació de Rector Triadó ha costat 

gairebé 600.000 euros: es va acordar el 

mandat passat i s'ha acabat ara. Hi ha molts 

altres carrers on s'ha d'intervenir: 26 de 

Gener, Vilardell, Masnou i altres. Es passarà 

nota a Serveis Tècnics que decidiran quin és 

l'ordre de prioritat. Recorda que per qüestions 

petites i incidències, es pot venir al Consell de 

Barri, se celebra cada 4 o 5 mesos. Si hi ha 

qüestions urgents recomana una aplicació 

nova: la bústia ciutadana que es diu 

"Barcelona a la Butxaca". Recomana als 

assistents que la descarreguin, ja que s'estan 

posant més recursos perquè, com a veïns, 
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sigui possible identificar incidències 

(jardineres malmeses, brutícia en punts 

concrets, etcètera) i enviar-les als serveis 

tècnics de forma quotidiana. Per cada 

incidència s'obre un expedient i es rep una 

resposta directa explicant si s'ha pogut 

solucionar o no. També es pot trucar al Telèfon 

del Civisme: 900 226 226. 

Josep Espín, Vicepresident del Consell de 

Barri, denuncia que el C/ Masnou, al tram del 

Parc de l'Espanya Industrial que va cap al C/ 

Ermengarda, està molt malmès i amb 

desnivells. 

 

Conxita Pérez, veïna en representació de 

l'AVV Hostafrancs: 

· Expressa el suport de l'AVV a les demandes 

dels veïns del Parc de l'Espanya Industrial. 

· Explica que s'ha tramés un escrit a la 

guàrdia urbana des de l'AVV pel tema del local 

del C/ Leiva. Opina que s'hauria d'exigir una 

renovació de llicència quan es canviï de 

propietat. 

· Explica que els veïns han denunciat 

problemes al voltant dels jardinets de Ramon 

Aramon. Es va denunciar a mossos 

d'esquadra i guàrdia urbana i sembla que s'hi 

està treballant, però ho vol destacar. 

· Demana ajuda de l'Ajuntament i del districte 

perquè es posi un bus llançadora per anar a la 

Maternitat i a l'Hospital Plató: no hi ha una 

bona combinació de transport públic i l'accés 

en vehicle privat també és conflictiu. 

· Denuncia que al CAP Magòria només hi ha 1 

hora de vacunació, de 14.00 h a 15.00 h. 

Demana si es pot ampliar. 

· Demana que es retirin els contenidors vells 

del C/ Cap de Guaita. 

· Denuncia un mal servei d'Endesa en el tracte 

cap als veïns i la manca d'informació sobre les 

seves intervencions. 

· Demana que s'agilitzin les respostes i les 

solucions per la pl. Herenni. 

· Demana agilitzar la reparació dels senyals 

de trànsit que falten o que estan mal posats. 

· Felicita la tasca de l'equip que treballa a la 

Casa del Mig. 

Marc Serra respon que s'està treballant en el 

tema dels jardins de Ramon Aramon: la 

guàrdia urbana ho té present. 

 

Es compromet a passat a TMB la proposta del 

bus llançadora. Explica que segurament no 

serà possible, però es pot estudiar quin és el 

millor itinerari en transport públic i si es pot 

reforçar d'alguna manera. 

 

Sobre l'horari de vacunació, es parlarà amb el 

CAP Magòria per veure si està previst 

ampliar-lo. Segurament, respon a l'índex de 

vacunació del barri.  

 

Pren nota sobre els contenidors de Cap de 

Guaita. 

 

Pel que fa a Endesa, opina que no hi ha cap 

mena de vocació de servei públic. Està 

d'acord que hauria de millorar el servei, 

especialment considerant les factures que es 

paguen i els beneficis milionaris que es 

reparteixen els accionistes a final d'any. 

Considera una vergonya el tracte als veïns i 

l'estat de la xarxa. 

 

Sobre la pl. Herenni, li consta que hi va haver 

una reunió amb el tècnic d'obres i espai públic 

i que s'estan estudiant diferents opcions. 

Demana confiança en el treball dels tècnics. 

 

Pel que fa a la reparació de senyals de trànsit, 
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es compromet a treballar-hi. Aclareix que una 

cosa és reparar senyals perilloses i una altra 

canviar senyals antigues: això pot esperar una 

mica més. 

Anna, veïna, intervé online: 

· Felicita els 20 anys del Punt Multimèdia. 

· Explica que el passatge Montserrat de 

Andrés té el paviment en molt mal estat i és 

perillós. 

· Denuncia que, des de fa setmanes, els 

fanals del C/ Hostafrancs no s'encenen quan 

es fa fosc. Demana que es revisin, ja que 

generen inseguretat. 

· Demana informació sobre quan es construirà 

el carril bici a la Gran Via, entre pl. Espanya i 

la pl. Ildefons Cerdà.  

Marc Serra respon que hi ha constància que 

el passatge està en mal estat. Es repassarà i 

visitarà la zona: si són intervencions petites, 

es poden fer de forma bastant àgil mitjançant 

la brigada. Si es tracta de fer tot el carrer nou, 

el procediment és molt més lent i hi ha més 

projectes en cua. 

Sobre el carril bici, explicita el compromís de 

la regidoria; hi ha pressupost del 2021. S'està 

ultimant projecte per fer-lo quan abans sigui 

possible. Els tècnics opinen que és un 

projecte de carril bici molt complicat de fer, a 

causa de les seves característiques. Ja s'ha 

validat l'avantprojecte, falta que s'acabi el 

projecte executiu i que comencin les obres. 

Encara no hi ha data per començar: es farà al 

llarg de l'any vinent.  

José Luis Romero, veí: 

· Agraeix al districte l'oportunitat de poder 

assistir als Consells de Barri i la tasca que 

desenvolupa el Regidor. 

· Critica que el carril bici sobre la vorera de 

Gran Via és perillós: genera conflictes i 

accidents. Avisa que s'estan preparant 

accions al respecte des del veïnat, ja que la 

gent està molt cansada. 

Marc Serra admet que l'actual carril bici és 

una zona de conflicte. També considera 

absurd que hi hagi baralles entre vianants i 

ciclistes, quan els cotxes tenen 4 carrils 

d'ample i contaminen. 

Rosa Zabala, veïna del Parc de l'Espanya 

Industrial: 

· Demana si és possible que el Parc tingui un 

horari de tancament: sovint es queden 

persones dins fent soroll. 

· També demana vigilància i es mostra d'acord 

amb la resta de demandes relatives al Parc. 

Marc Serra respon que hi ha un horari de 

tancament del parc. El que passa és que, a 

vegades, l'encarregat es troba 200 persones 

dins que no volen marxar: quan pot, hi va la 

guàrdia urbana i els fa fora i, si no té aquest 

suport, tanca més tard.  

Veïna: 

· Denuncia que el C/ Vilardell, entre Moianès i 

26 de Gener està en molt mal estat. 

· Demana que, a l'espera d'una intervenció 

més monumental, es posi un faristol 

provisional senyalitzant la ubicació del Pou 

d'Hostafrancs. Descobert el 2017, marca el 

naixement del barri: està molt ben conservat, 

Marc Serra respon que el C/ Vilardell i el C/ 26 

de Gener estan a la cua. 

 

Sobre la proposta de recuperar el pou, afirma 

que és compartida per moltes entitats del 

barri. S'han fet diversos pressupostos: primer 

s'ha salvat el pou i ara s'està estudiant quant 

costaria museïtzar-lo i són molts diners. 
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les seves rajoles es van fabricar al barri i va 

funcionar fins al 1928. 

· Critica que l'Escola Joan Baladí ha patit molt 

soroll i afectacions des de l'inici de curs fins a 

la finalització de les obres de reurbanització 

del C/ Torre d'En Damians. Demana que es 

tingui en compte de cara a futures 

intervencions. 

Potser en context de crisi no és el moment de 

fer-ho. Mentrestant, valora molt positivament 

la proposta de posar-hi un faristol o 

senyalització: es farà arribar a la Taula de 

Memòria.  

 

Sobre les incidències causades per les obres 

de Rector Triadó i Torre d'En Diamans, afirma 

que hi ha constància que les obres han durat 

2 o 3 mesos. Opina que, per futures ocasions, 

sí que es podria intentar programar les obres 

a l'estiu si hi ha un centre educatiu davant, 

però la pandèmia ho va impedir i no es volia 

esperar a l'estiu del 2022. Es pren nota. 

Josep Espín, Vicepresident del Consell de 

Barri, es mostra d'acord en la senyalització del 

Pou d'Hostafrancs, ja que hi ha pocs espais 

de memòria senyalitzats al barri. 

 

Lluïsa, veïna: 

· Denuncia que dijous passat, caminant pel C/ 

Tarragona amb dues amigues, fou agredida 

per un noi encaputxat. Alerta al veïnat, ja que 

ha sentit que hi ha hagut més incidents 

similars. 

· Mostra el seu suport a la senyalització del 

Pou d'Hostafrancs. 

El Vicepresident del Consell de Barri explica 

que ha sentit que hi ha algú que va agredint a 

persones al C/ Sants, especialment a 

senyores. 

 

Marc Serra expressa la seva preocupació i es 

compromet a traslladar l'incident als mossos 

d'esquadra i la guàrdia urbana. Anima els 

veïns a denunciar a comissaria aquesta mena 

d'incidents. 

 

Sense més intervencions, Marc Serra agraeix la participació i dona per acabada la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


