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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

Data: 12 de novembre de 2015. 19h 

Lloc: Sala Anselm Cartanyà de l’arxiu del Districte (C. Creu Coberta, 104) 

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidor: Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident Consell de Barri: Sr. Josep Espín  
Conseller de barri:  Sr. Domingo Alonso 
Conseller Tècnic:  Sr. Xavier Farré i Parisé 
 
Conselleres/es: 
Sr. Carles Domingo, CIU  
Sra. Àngels Boix, PSC 
Sr. Jordi Fexas, ERC 
Marc Santasusana, CUP 
Sr. Jose Antonio Calleja, PPC 
 
Representats de les entitats: 
AMPA Joan Pelegrí 
FAECH 
AAVV Hostafrancs 
Sants 3 Radio 
Associació Comerciants Creu Coberta 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordetaç 
Orfeó Atlàntida 
Associació Disminuïts Sants-Montjuïc 
Fundació Cultural Hostafracs 
Associació Esportiva Gitana d’Hostafrancs 
Bàsquet Ateneu Montserrat 
AAVV amics de la Bordeta 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Sra. Neus Tormo, Tècnica de barri 
Agents Guardia Urbana. UT3 
 

Veïns i veïnes: 35 
 
Total assistents: 59 
 
 
Ordre del dia 

1. Constitució del Consell de Barri d’Hostafrancs 

2. Informació sobre la situació actual dels següents temes: PERI de Diputació, acord de 

remodelació de la Pça. dels Països Catalans i situació actual de la Superilla Sants-Hostafrancs. 

3. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte 

(PAD) 2016-2019 

4. Torn obert de paraules 
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1. Constitució del Consell de Barri d’Hostafrancs 
 

El Sr. Josep Espín, Vicepresident del Consell, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
presenta a les persones de la taula. El Sr. Jaume Asens, Regidor del Districte, dóna per 
constituït el Consell de barri i llegeix l’ordre del dia, destacant que el PAM i el PAD són el full de 
ruta a seguir i on es decidiran les prioritats del barri. Domingo Alonso, Conseller de barri, 
informa sobre què és el Consell de barri i els altres òrgans de participació del districte: 

 El  Consell de barri és el canal de participació directe del veïnat, que es convoca un mínim 
de 2 cops a l'any. Hi assisteix el Regidor/President, Vicepresident (persona de consens 
escollida per les entitats), Consellers, entitats i veïns/es del barri. És un espai de tots/es on 
informar i debatre. El nomenament del nou vicepresident/a s’ajorna al proper Consell de 
barri, per tal de donar temps a totes les entitats a registrar-se i que sigui una decisió plural.  

 En les Comissions de seguiment es fa el seguiment dels temes plantejats al Consell de 
Barri i es proposen temes per l’ordre del dia. Per participar-hi cal registrar-se via web. 

Es proposa fer el Consell de Barri trimestralment (no dos cops l’any com fins ara) per 
augmentar el contacte i fer-lo més participatiu, obrir espais de cura (com un espai de ludoteca 
per facilitar la participació de famílies) i que esdevingui un espai on discutir i treballar sobre 
problemes comuns, no puntuals. 

S’informa dels canals alternatius per fer arribar suggerències al districte per Internet, 
presencial, xarxes socials municipals, telèfon, butlletí ciutadà i a través de la carta de serveis 
d’atenció ciutadana, així com els quioscs de tràmits, oficines especialitzades, la bústia de 
queixes i suggeriments de la web de l’Ajuntament i l’App mòbil amb geolocalitzador. A l’entrada 
del Consell hi ha la possibilitat d’omplir instàncies i registrar-se.  

2. Informació sobre la situació actual dels següents temes: 
 

PERI del C. Diputació: El Sr. Regidor informa que s’han abonat indemnitzacions i s’ha 
materialitzat el dret de les famílies amb dret reconegut de reallotjament. Ara s’està en fase 
d’enderroc. S’ha allargat el procés però falta només una part de l’antic cinema i l’edifici 
d’habitatges ocupats al C. Creu Coberta. Els serveis tècnics estan en contacte amb aquetes 
famílies per conèixer la seva situació i fer un pla per poder arribar a un acord, per a que a 
principis de 2016 es pugui començar l’enderroc de l’edifici. Un cop enderrocat es podrà licitar i 
materialitzar la prolongació del C. Diputació a Creu Coberta. 
 
Acord de remodelació de la Pça. dels Països Catalans: s’aclareix que les inversions es fan 
en un espai d’ADIF i per tant són obligació seva. L’objectiu és tapar l’anomenat forat de la 
vergonya, rebaixar els edicles de la plaça Països Catalans i ampliar el vestíbul de l’AVE. Des 
del Districte es vol condicionar l’atorgament de la llicència d'obres d’aquesta ampliació a l’inici 
de les altres dues actuacions, ja que en el passat s’han licitat obres que després no s’han 
executat, i per tant cal estar vigilants per controlar que es compleixi l’execució de l’obra i la 
inversió es faci efectiva.  
 
Situació actual de la Superilla Sants-Hostafrancs: es vol recuperar el projecte proposat al 
2014 i que es va treballant de forma participada amb els veïns/es en taules de treball. El 
projecte abarca una part dels barris d’Hostafrancs i Sants i preveu millores en mobilitat, soroll, 
aigua, energia, residus o en el teixit social, un projecte pilot ampli i ambiciós. Cal per tant 
decidir quines són les prioritats i executar-lo per fases, així que serà treballat en el PAD. El 
projecte està disponible a la web municipal. 
 
3. Informació sobre l’elaboració Pla Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de 

Districte (PAD) 2016-2019 
 

Xavier Farré, Conseller tècnic del Districte, informa que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el 
Pla d’Actuació del Districte (PAD) és el full de ruta i la planificació de les accions a fer en el 
barri, el districte i la ciutat els propers 4 anys. Es planteja de manera que es pugui recollir la 
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màxima informació dels ciutadans/es del barri, de forma participada, escoltant la veu dels 
col·lectius que normalment no participen anant-los a buscar en altres espais. El PAM es ve fent 
des de fa anys d’una manera no molt participada i ara es vol fer un procés obert que permeti 
recollir la màxima informació diversa. També es vol donar força al Consell i a la Comissió de 
Seguiment i utilitzar eines de democràcia en xarxa. El calendari previst és: 
 

 Fase 1: fins a Gener del 2016 es treballarà amb entitats i veïns/es als Consells de Barri, 
Comissions de seguiment, Comissions sectorials i Taules/ Trobades varies. 

 Fase 2: de Gener a Març del 2016 es vol apropar-se a col·lectius i veïns/es que 
normalment no participen (joves, persones immigrants), i a diferents espais per escoltar la 
veu de tothom i treballar conjuntament, amb dinàmiques i formes de participació alternativa.  

Els 5 eixos del PAM - Ciutat Democràtica (Una ciutat que garanteix els drets socials, Una ciutat 
amb nou model econòmic just i innovador, Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli, Una 
ciutat de democràcia oberta, Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món) són grans 
calaixos on encabir totes les necessitats, però cal ser conscients dels recursos limitats i de les 
demandes reals. Es treballaran en la propera Comissió de Seguiment el proper 24 de 
novembre i per participar-hi s’han de registrar i apuntar en quin eix volen treballar.  
 
4. Torn obert de paraules:  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Marta Iglesias recorda que hi ha un solar tancat 
al C. Sant Pere Abanto 5-13 ple de brutícia, 
indigents i rates. També al parc Celestina 
Vigneaux hi ha indigents que hi viuen i dormen. 

El Sr. Regidor respon que es tracta d’un solar privat i 
per tant l’actuació del Districte és limitada. Els 
propietaris estan incomplint la legislació perquè estan 
obligats a mantenir-lo així que s’utilitzaran tots els 
mecanismes que hi ha per sancionar-los. El mur de 
separació es va derruir perquè era insegur i es va 
generar un problema de rates i d’autoconstruccions 
on viuen persones. El el Servei d’Integració Social va 
parlar-hi però es neguen a acceptar els recursos que 
se’ls ofereix per marxar. S’ha iniciat el procés, 
demanant autorització judicial per enderrocar-ho i 
trobar una alternativa habitacional per aquestes 
persones, seguit de processos de desratització i 
desbrossament.  

Xavier Farré respon que a Celestina Vigneaux hi ha 
una situació de permanència de persones regulars 
sense sostre, en aquest cas recuperadors de ferralla. 
S’hi ha intervingut i des de l’estiu es fa el seguiment 
amb el Servei d’Integració Social, la GUB i altres 
serveis d’intervenció, però les solucions no són 
acceptades. Es coneix la realitat que es viu i s’hi 
estan posant els recursos disponibles a nivell de 
ciutat. Se’ls mantindrà informats. 

Pilar Ramiro diu que no té resposta sobre quan 
arreglaran el C. Àguila. S’han anat arreglant els 
altres carrers però aquest es va quedant 
abandonat. És un tema pendent de fa molts 
anys i és un carrer de molt de pas. 

Es respon que es pren nota per passar-ho als serveis 
tècnics. 

 

Francisco Grau comenta que hi ha contenidors 
davant d’un bar del C. Moianès amb Leiva que 
s’haurien de canviar de lloc. També parla sobre 
el problema dels grafits, que al C. Joanot 
Martorell amb Leiva no es rega i està brut, que a 
la Plaça Joan Corrades es fa botellón i que al C. 

Es respon que es faran arribar les seves demandes 
al servei de neteja per intentar solucionar el 
problema. Sobre la Plaça els consta que l’equip de 
civisme (4 tècnics que treballen en diferents franges 
horàries i fan una diagnosi i proposta de millores) l’ha 
detectat com a problemàtica. S’ha activat també el 
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Montserrat Andrés cal tallar les palmeres. servei de sense sostres i s’ha avisat als serveis 
tècnics per minimitzar totes aquestes problemàtiques. 
S’ha concertat un servei de neteja que passa a 1a 
hora del mati perquè els estudiants de l’Institut 
puguin passar per una zona neta.  

Jordi Rausell dóna la benvinguda a aprofundir 
en la participació i espera que serveixi, ja que 
participen molt però després els resultats no són 
els que voldrien. Considera: 

 La participació requereix temps i caldria 
ampliar la 1a fase d’elaboració del PAD amb 
les entitats, que finalitza al desembre.  

 El barri d’Hostafrancs té pocs habitants i 
tenen la sensació que les seves demandes 
són una mica discriminades, ja que tenen 
molts problemes però no s’han abordat. 

 Fa temps es va fer un procés participatiu per 
elaborar una diagnosi i unes propostes pel 
Pla de futur del barri 2010 – 2020. Demana 
que s’abordin les coses pendents que es 
plantejaven, com els equipaments per gent 
gran i gent jove (no hi ha cap casal de gent 
gran i són un dels barris més envellits del 
districte) i potenciar l’escola pública.  

 Hi ha una sèrie de veïns afectats al C. Mir 
Geribert pel PERI d’Hostafrancs des de fa 
més de 30 anys. Amb l'obertura del C. 
Diputació han canviat les prioritats i es 
podria plantejar la desafectació d’aquestes 
famílies que estan en un entorn degradat.  

 Cal fer l’arranjament de carrers, en concret 
hi ha voreres aixecades per les arrels dels 
arbres, etc. 

 Cal pensar en racionalitzar l’aparcament: al 
C. Leiva entre Sant Roc i Moianès es deixa 
aparcar a ambdues bandes i s’aparca 
damunt la vorera, així que caldria plantejar 
fer una sola banda d’aparcament. 

 Sobre el tema de mobilitat es demana el bus 
de barri i veure com la xarxa octagonal 
afecta a nivell de barri. 

 En quant a desigualtats socials hi ha una 
problemàtica de persones sense sostre. És 
normal que es prioritzi però no pot ser que 
es cronifiqui amb els assentaments, i 
demana una proposta de treball per 
solventar-ho. Cal tenir present a les 
persones amb precarietat com la gent gran i 
les persones sense recursos. 

 Hi ha diversos punts negres al barri, com les 
places amb botellons. 

 L’ocupació de la via pública no és només 
per incivisme sinó també per les terrasses. 
Cal fer complir la normativa. 

Xavier Farré respon que: 

 La 1a fase de participació del PAD continuarà en 
paral·lel al llarg de la 2a fase. 

 Efectivament es pot recuperar el PAD anterior i 
veure el que no s’ha fet, així com el Pla de futur 
2010 – 2020, un treball molt intens i ampli però 
que caldria revisar. Es pot incloure un casal de 
gent gran al PAD, ja que és una de les seves 
voluntats i voldrien disposar de parcel·les que 
podrien sortir, per exemple, d’una pastilla 
d’equipament municipal sortida de la finalització 
del 1er tram de l’obertura del C. Diputació. 

 Sobre el PERI es recorda que la modificació del 
planejament és complexa perquè requereix 
majories i caldria debatre-ho entre veïns/es, però 
cal tenir en compte que les pastilles des del C. 
Creu Coberta fins a Gran Via són bàsicament per 
equipaments. Maria Dolors Ramis comenta que 
si s’ha d’obrir pels dos costats el carrer els afecta 
i es proposa fer una sessió monogràfica per 
veure com estan afectats i informar i valorar amb 
els veïns/es sobre la part del PERI que caldria 
executar i els seus entorns.  

 Sobre els temes de mobilitat i de racionalització 
de l’aparcament, s’entomen i es podrien 
desenvolupar en el PAD. A més està previst fer 
un Pla de mobilitat a nivell de districte i s’està en 
revisió de que es compleixi la normativa. 

 

Anna Rubio destaca que periòdicament a la 
premsa surten dades sobre el nivell de renda de 

El Sr. Regidor respon que és una petició interessant i 
creu que es pot assumir, ja que és interessant per 
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la ciutat i el barri està mal situat. Proposa que 1 
o 2 cops l’any també des del govern del districte 
es faciliti informació sobre com viuen les 
veïns/es del barri, amb indicadors com: 
intervencions per infants i adolescents, atenció a 
dones, tipus de programes per persones 
dependents o persones amb discapacitat física i 
psíquica, intervencions en l’àmbit de l’habitatge 
(recursos assignats, nombre de sol·licituds, 
ajuts atorgats), etc.  

tots conèixer els problemes del barri. Els indicadors hi 
són però cal treballar-los i publicar-los.  

 

Maria Carmen comenta que: 

 Al C. Leiva i Hostafrancs el llum s'encén 
mes tard que a la resta de carrers.  

 Quan plou els desaigües de l’església no 
funcionen bé i baixa un riu d’aigua per la 
vorera creant molèsties als veïns/es.  

 Cal més neteja a la cantonada del C. Sant 
Roc amb Leiva. 

 Davant del C. Leiva 49 hi ha una placa 
d’Aigües de Barcelona amb una separació 
perillosa. La vorera està inclinada. 

El Sr. Regidor respon que li consta el malestar per 
l’encesa de llums i té constància que des del Districte 
s’ha parlat amb enllumenat públic perquè solucioni el 
problema.  

Ells voldrien que el C. Leiva fos objecte 
d’arranjament, i els consta que s’està fent un estudi 
per millorar la neteja d’aquest carrer i adjacents. 

 

Maria pregunta si és possible posar càmeres als 
autobusos per evitar robatoris, especialment 
l’H12 a Plaça Espanya.  

Comenta que a la Plaça Joan Pelegrí en els 
bancs hi ha drogues, s’orina, s’embruta, es 
pinten i hi ha incivisme en general i manca 
d’educació. Proposa treure els bancs. 

El Sr. Regidor respon que és una qüestió de TMB i 
se’ls farà arribar aquesta problemàtica.  

A la Plaça les queixes rebudes a l’estiu han derivat 
en actuacions: arrel del problema amb els skaters els 
equips de civisme els van desplaçar a llocs habilitats, 
la GUB ha intervingut després d’avisos i arrel de les 
queixes per xeringues es va fer una actuació de 
neteja. La plaça urbanísticament és dura i per evitar 
aquests usos molestos pensaven intentar dinamitzar 
la plaça amb activitats. Xavier Farré diu que hi ha la 
intenció de reordenar la plaça, que és prioritària i 
haurà de preveure’s en el PAD. 

Susana Vera diu que no hi ha espais pels 
animals de companyia i que els pocs que hi ha 
no estan en condicions. En les darreres 
reunions es va parlar d’espais per gossos però 
no han vist res. Hi ha una problemàtica amb la 
conservació de parcs i la GUB ha de vigilar més 
perquè hi ha molt incivisme. Destaca la 
importància de l’educació. 

Es respon que a nivell d’infraestructures hi ha una 
proposta per l’ampliació del pipi-can És una qüestió a 
discutir entre veïns/es, un tema a treballar de forma 
oberta perquè és complexa.  

S’especifica que no es tracta tant d’un pipi-can sinó 
de la proposta de crear una zona d’esbarjo per 
animals al Parc de l’Espanya Industrial. Es recupera 
la demanda.  

Albert comenta que des del gremi de restauració 
hi ha pressions importants a l'Ajuntament sobre 
el tema de l’espai públic i demana que es 
mantinguin ferms en la defensa dels seus drets 
enfront d’aquestes pressions. Sobre els 5 eixos 
del PAD creu que són indestriables i per tant és 
difícil treballar-ne només un. 

Es respon que els eixos del PAD són diferenciables 
entre ells però que depenent dels interessos 
s’organitzarà d’una manera o altra.  

 

 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  


