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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

Data: 29 de juny de 2016. 19h 

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

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidora: Laura Pérez Castaño 
Vicepresident Consell de Barri: Josep Espín  
Conseller de barri: Domingo Alonso 
Conseller Tècnic: Xavier Farré i Parisé 
 
Conselleres/es: 
Sra. Àngels Boix, PSC 
Sr. Jordi Fexas, ERC 
Xavier Queralt, CUP 
Sr. Jose Antonio Calleja, PPC 
Sr. David Labrador, Ciutadans 
 
Representats de les entitats: 
AMPA Joan Pelegrí 
FAECH 
AAVV Hostafrancs 
Orfeó Atlàntida 
Sants 3 Radio 
Associació Comerciants Creu Coberta 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
Associació Disminuïts Sants-Montjuïc 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Bàsquet Ateneu Montserrat 
Esbart Ciutat Comptal 
Parròquia Sant Àngel 
Centre Montserrat-Xavier 
Comissió de festes C. Vilardell 
AAVV Font de la Guatlla 
Lleure Cívic 
 
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: 39 
 
Total assistents: 67 
 
Ordre del dia 

1. Benvinguda 

2. Aprovació de l’acta anterior 

3. Elecció de l’entitat representant al Consell Ciutadà del Districte 

4. Informació sobre la situació actual del barri 

5. Obres previstes al barri 

6. Torn obert de paraules  
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1. Benvinguda 
 

Josep Espín, Vicepresident del Consell de barri, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
presenta als membres de la taula i a Laura Pérez, nova Regidora del Districte. Felicita a la nova 
Regidora i li dóna la benvinguda a un petit gran barri amb un teixit associatiu important i variat, 
amb entitats pioneres dins dels seus àmbits, un veïnat molt reivindicatiu, participatiu i amb 
moltes ganes de fer barri.  
 
2. Aprovació de l’acta anterior 
 
Sense cap comentari es dóna per aprovada l’acta de l'anterior reunió, que s'ha enviat a totes 
les persones assistents a l'anterior Consell.  

 
3. Elecció de l’entitat representant al Consell Ciutadà del Districte 
 
Domingo Alonso, Conseller del barri, demana si alguna de les entitats presents es vol presentar 
com a representant al Consell Ciutadà del Districte. A l'entrada s'ha lliurat un document 
informatiu amb els requisits necessaris i s’emplaça l'elecció per al proper Consell.  
 
4. Informació sobre la situació actual del barri 
 
Laura Pérez es presenta i informa dels canvis en el govern municipal, amb l’ampliació i els 
canvis a nivell d’àrea de ciutat, on han entrat 4 regidors del PSC, i de Districte, amb la 
incorporació de 2 Consellers. Això significa més mans per treballar i una nova distribució de 
tasques en les que ella deixa la regidoria de les Corts per incorporar-se a Sants-Montjuïc. A 
l’Ajuntament també és responsable de l’àrea de feminismes i LGTBI, que ha quedat més 
reduïda per dedicar-se a aquest nova responsabilitat al Districte de Sants-Montjuïc, ja que es 
vol que aquest canvi es tradueixi en més temps d’implicació al territori. Destaca que en el 
darrer més ha viscut la realitat del Districte amb molta activitat al carrer, com la Fira d’Entitats i 
l’inici de les festes majors, però també fent monogràfics interns amb l’equip tècnic i polític. A 
més els veïns/es també fan arribar les seves impressions via xarxes socials. Finalment, 
destaca que aquest canvi és una continuïtat i fa un repàs als temes més destacats dels darrers 
Consells i monogràfics: 
 

 Temes compartits com la convivència i usos en els espais públics, que es volen posar en 
valor, com les places Joan Pelegrí, Herenni i Joan Corrades. La idea és trobar dinàmiques 
positives en cadascun d’aquests espais i fer-ho participadament amb els veïns/es.  

 Hi ha problemàtiques que es repeteixen com el tema del soroll, l’incivisme i la convivència 
amb els animals de companyia: excrements i brutícia. Entenen que s'ha de treballar a 
l'espai públic amb mesures urbanístiques però també amb mesures de dinamització dels 
espais, innovant amb usos i trobant solucions creatives. Per això es presenta una nova 
campanya de ciutat sobre l’incivisme, no sobre mesures coercitives sinó de pedagogia 
continua i corresponsabilització, que assenyali a qui no té respecte i que posi en valor els 
efectes positius. És una campanya potent que tindrà adaptacions per districtes, també per 
les festes majors i altres temes diversos com la brutícia i el respecte per l’espai públic i el 
mobiliari. A Sants-Montjuïc es destacaran alguns dels temes que reiteradament estan 
sortint com el soroll i el descans a la nit. A continuació es mostra la proposta de campanya 
pels excrements de gossos, un dels temes que des dels consells de barri es poden treballar 
perquè es un tema recurrent de la quotidianitat. 

 El solar de Sant Pere Abanto és una de les problemàtiques que fins i tot poden afectar a la 
salut, un dels temes cronificats i complicats judicialment pel poc marge d'actuació com a 
govern municipal. Les últimes setmanes s'han fet requeriments des de l'Ajuntament perquè 
els propietaris puguin accelerar les demandes al jutjat. No es l’únic cas que hi ha al 
Districte i a nivell de ciutat s'està tractant com ser més contundents en solars buits que 
creen problemes de salut publica i com actuar contra els propietaris i la seva deixadesa. 

 Cap de Guaita és un solar dividit en diferents propietaris, entre ells l’Ajuntament, amb el 
problema afegit de salubritat. Per això des de l’Ajuntament s'intenta aprofundir amb 
campanyes per a l'exterior, ja que l’interior és propietat privada. Pels problemes de 
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salubritat i salut pública, s’intenta posar el focus en aquests espais identificats on hi ha 
problemes amb el tractament de plagues i rates.  

 El Projecte Radars s’inicia al Districte amb molt bones experiències, que ella coneix perquè 
fins ara era responsable de gent gran. Hi ha una aliança amb el projecte Vincles (provinent 
de l’anterior govern però que no s'havia acabat de desenvolupar) que a través de les TIC té 
el mateix objectiu: la lluita contra la soledat de les persones grans. Destaca que el Radars 
és un projecte molt maco, una bona pràctica de l'Ajuntament que amb una xarxa 
comunitària forta (eixos comercials, entitats, veïns/es, farmàcies, escoles) serveix per estar 
alerta sobre les persones grans que estan soles i amb pocs recursos, un dels grans reptes 
de les institucions. Es farà una taula de seguiment a la tardor i el projecte es tirarà 
endavant amb el suport de voluntariat i serveis socials.  

 
Domingo Alonso informa d'una demanda sorgida a la Comissió de seguiment sobre la situació 
del CAP de Numància: vistos els rumors que el CAP es tancarà o es reduiran les especialitats, 
se'ls ha informat que ara mateix aquesta opció no es planteja. No se sap en un futur, tot i que 
és responsabilitat de la Generalitat es pressiona perquè això no passi. Sobre l’alarma de mal 
funcionament del CAP de Numància, sobretot el servei de traumatologia, informa que la llista 
d'espera és d’aproximadament 3 mesos pels diferents professionals degut al mes de vacances 
d’agost i per dificultats de contractació o cobriment de baixes, fet que dificulta que aquest servei 
tingui una llista d'espera normal. No és una bona dada però es fa tot el que es pot per reduir-la. 
 
5. Obres previstes al barri 
 
Xavier Farré informa de les obres previstes al barri:  
 

 Plaça Joan Pelegrí: s’ha fet un procés participatiu per incorporar suggerències de veïns/es 
sobre el projecte proposat, on tothom hi va poder participar. S'estan rebent els informes 
dels operadors que fan el retorn de les propostes veïnals sorgides en aquests espais de 
participació i es preveu l’inici després de l'estiu. 

 Entorns de l’estació de Sants: l’Ajuntament no hi té competència i pertany a Adif, a qui 
s’insisteix en que es facin millores tot i les excuses de manca de pressupost. Estava 
pendent fer unes obres mínimes amb els edicles de la Plaça Països Catalans i de Joan 
Peiró, però ara mateix només es limiten a les obres de Països Catalans mentre que dels 
altres no es té constància que es vagin a soterrar. 

 
De moment no hi ha obres vigents però s'està treballant perquè entrin vàries obres dels carrers 
d'Hostafrancs al 2017. No es pot assegurar però se'ls té presents i se’ls seguirà informant. 
 
6. Torn obert de paraules 

 

Comentari / pregunta Resposta 

Xavier Bosc dóna la benvinguda a la Regidora i 
pregunta si la Plaça Joan Pelegrí s'ha de 
reformar completament, després de 6 o 7 anys 
des de la seva inauguració. Se'ls ha enviat còpia 
del projecte però en desconeixen el cost.  

Es respon que la licitació de les obres s'estima al 
voltant de 600.000 - 650.000€, depenent d'una sèrie 
de detalls com per exemple afegir ombra, espai 
infantil, etc. 

Jordi Clausell dóna la benvinguda a la Regidora 
i comenta: 

 Els veïns/es es queixen que la normativa 
actual de terrasses no es compleix. Demanen 
que es controli i es compleixin els requisits 
perquè no es posin les taules segons 
convingui, per exemple a Creu Coberta.  

 El tema de la sanitat s'ha estat treballant des 
de l'AAVV i des de la Plataforma d’AAVV del 
Districte, ja que afecta a tots/es els barris. 

Es respon que: 

 Es proposa convidar la Comissionada perquè 
expliqui les relacions amb el Consorci, que no han 
estat fàcils perquè vénen d'un període de retallades 
dels serveis basics i és un tema que patim tots/es, i 
quines estratègies es volen seguir. En aquest 
monogràfic es podria tractar amb més profunditat i 
es presentarien les línies de govern i planificació, 
fent un debat amb la Comissionada sobre la salut 
pública i els focus de plagues.  
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Conjuntament amb la FAVB s'ha convocat una 
concentració al cap de Manso el 07 de juliol 
per reivindicar la sanitat pública i contra les 
llistes d'espera.  

 Hi ha alguns serrells per concretar sobre la 
Plaça Joan Pelegrí i seria bo convocar la 
Comissió de seguiment per tancar-los i que no 
passi com en el projecte original, on els 
veïns/es deien que seria una font de conflicte i 
no es van equivocar. És bo tenir en compte 
l’opinió dels veïns/es de l’entorn perquè són 
els que viuen dia a dia els problemes.  

 El solar de Sant Pere Abanto és privat però a 
aquest alçades l'Ajuntament hi hagués hagut 
de fer alguna actuació subsidiària per garantir 
la salut pública, ja que es porten anys 
demanant-ho. En tot cas l’AAVV li ha demanat 
una reunió a la regidora i s'aprofitarà per 
parlar amb detall de cada tema.  

 Entenen que si hi ha habitatges amb famílies 
afectats per algun tema urbanístic des de fa 
30 anys i no s’ha fet cap mesura es podria 
replantejar la desafectació.  

 Es demana fer una fotografia d'habitatges 
sense ascensor, on viu gent gran sovint amb 
problemes de mobilitat, un problema 
important, i que a partir d'aquí s’actuï. 

 Sobre els apartament turístics s’ha informat 
que hi haurà més dispersió especialment a 
Ciutat Vella. Aquí l’impacte no és tan gran 
com a altres zones però cal analitzar la 
situació abans que esclati.  

Conxita Pérez dóna la benvinguda a la Regidora 
i comenta: 

 S'han fet reunions amb el Consorci de Sanitat 
per tractar els temes de traumatologia i altres, 
sobretot de Numància i Manso. La Generalitat 
ha jubilat a especialistes mentre que ofereixen 
salaris precaris i no troben treballadors/es 
nous, en un intent pseudo-privatitzador. Al 
CAP Numància primer van tancar urgències, 
després van reduir horaris i l’Hospital Clínic 
està col·lapsat. Cal lluitar per ampliar horaris i 
que no tanquin especialistes.  

 Diu que si perilla la salut pública l'Ajuntament 
ha d’intervenir d'ofici, com s'ha fet en solars. 
Una cosa és ocupar perquè t’han tret de casa, 
dret que mou plataformes reivindicatives, i 
l’altre és que persones envaeixin llocs, no 
vulguin ajudes i posin en perill la salut de les 
persones. Afegeix que prop de Sant Pere 
Abanto hi ha una benzinera i és un perill.  

 Desinfectar i desratitzar és un tema recurrent. 
Fa anys es feia però amb les obres de 
l’estació de Sants es va agreujar a tota la 
zona. Ella insta a l'Ajuntament periòdicament 
a desratitzar i desinfectar plagues.  

 Sobre el tema de seguretat explica que avui 
justament s'ha fet un acte de la nova promoció de 
GUB i es posava en valor que en l’enquesta de 
victimització és un cos molt ben valorat. Tot i la 
manca de personal en general es fa una bona 
valoració i sensació de seguretat. Està d'acord en 
que no són igual els actes delictius i tot i les bones 
valoracions s'ha de seguir treballant en temes de 
seguretat. 

 Es demanarà un informe de la situació de les 
terrasses. El tema de Creu Coberta ha sortit als 
seus espais de debat i destaca que no es vol un 
model de ciutat bar, sinó que l'ordenança és 
restrictiva però equilibrant l’activitat econòmica, 
necessària a ciutat, i la dels veïns/es. L’aposta de 
ciutat és equilibrar en clau restrictiva però entenent 
que l’activitat econòmica és bàsica.  

 Informa que hi ha una convocatòria oberta per la 
rehabilitació d’habitatges, que es pot consultar. A 
part de la construcció d'habitatge social s’aposta 
per la rehabilitació d’habitatges. Assumir el cost 
d'un ascensor per part d’una comunitat de veïns/es 
és poc factible però aquests ajuts es poden 
sol·licitar a les oficines d'habitatge. A part de les 
obres dins del PAD hi ha el programa “Baixem al 
carrer”, amb l'objectiu que les persones amb 
mobilitat reduïda tinguin la possibilitat de baixar 
periòdicament amb l'ajut de voluntariat.  

 A Ciutat Vella és molt difícil conviure i per això hi ha 
un pla de xoc específic, però també sobretot a 
Poble-Sec hi ha un focus important de presència de 
turisme. En el cas dels apartaments turístics 
s’augmenta el número d’inspectors.  

 La desafectació del PERI de Diputació té un 
problema de base: si es desafecta es perd part de 
sòl d'equipaments. No és una prioritat però en 
algun moment es vol fer i l’escola hi té interès.  

Domingo Alonso es mostra d'acord en fer un 
monogràfic per parlar de temes de salut i salut 
pública. Sobre els bars comenta que es necessita un 
pla d'usos del triangle i la intenció és fer-lo lo abans 
possible.  
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 Considera que Barcelona no pot ser un bar i 
demana que si es tanca un negoci no es posi 
un bar  i es diversifiquin els comerços.  

 Cal separar el vocabulari quan es parla de 
convivència i delinqüència. Al Districte hi ha 
focus de delinqüents (furts, assalts) i això s'ha 
de treballar. Han demanat reunir-se almenys 4 
vegades a l’any amb la GUB i Mossos i ho 
torna a demanar. Hi ha una preocupació pel 
tema delictiu, encara que les estadístiques 
diguin que la vida al carrer és una altra.    

Marta Iglesias posa de manifest la problemàtica 
del solar de Sant Pere Abanto. No poden obrir 
les finestres que donen al solar per olors, 
insectes de tot tipus, hi ha rates a les terrasses 
dels pisos, la tanca està a punt de caure, els 
ocupes que hi viuen, etc. Ho considera una 
vergonya i entén que el propietari no vulgui fer 
res però li estan permetent. 

No es tenen respostes ara mateix però cal posar-ho 
sobre la taula i prioritzar. Es treballaran els propers 
passos a fer. 

 

Francesc Grau assenyala que el carrer Leiva 
fins a Vilardell està molt brut i no reguen.  

Recorda el problema de la vorera del C. Leiva 2.  

Pregunta si està permès posar els aparells 
d’aire condicionat a la façana.  

Pregunta com està el tema del contenidor del C. 
Moianès amb Leiva. 

Es respon que algunes d'aquestes respostes ja s'han 
donat, com en el cas del gual del carrer Leiva: no és 
competència de l'Ajuntament sinó del privat.  

Sobre l’aire condicionat s’estudiarà i es donarà 
resposta. El tema del contenidor s'ha estudiat i no es 
creu viable perquè no hi ha visibilitat pels cotxes. El 
tema de la neteja s’entoma.  

Pablo s’alegra de l’inici de les obres de Joan 
Pelegrí, però després de presentar 
l’avantprojecte i que els veïns/es fessin 
al·legacions per millorar el projecte, no s'ha 
rebut resposta. Demana que abans de 
començar l'obra puguin treballar conjuntament 
amb el projecte definitiu. 

Xavier Farré recorda que en la sessió es va comentar 
la necessitat de tancar el projecte per qüestions 
pressupostàries. Es comprometen a convocar de nou 
la Comissió però tot el que s’acordi sobre una 
possible modificació no entraria a les obres del 2016, 
sinó que passaria al 2017 en funció de la 
disponibilitat pressupostària. En tot cas es pot 
convocar de nou per discutir el projecte.  

Josep Espín considera que es va prendre una decisió 
en la darrera reunió, es va explicar així i tothom hi va 
estar d'acord. Es van assumir una sèrie de canvis i a 
la resta se'ls hi va donar resposta, així que no està 
d'acord en que s’allargui un tema que ja estava 
decidit. Xavier Farré afegeix que si la demanda és en 
nom de l’AAVV Hostafrancs parlaran del projecte.  

Jordi Clausell demana que quan es convoqui la 
reunió es recordin els acords mitjançant l’acta i 
que es faci una acta de la propera reunió. 

Demana que el PERI es faci o que es desafecti. 
No es tracta que no vulguin equipaments sinó 
que consideren que no es farà degut a la 
subestació elèctrica i el metro, i hi ha una sèrie 
d'habitatges afectats de fa casi 40 anys.  

Pregunta quants bars tenen les plaques 
informatives, quants ho compleixen, no es 
pinten els espais, etc. així que es demana que 
es compleixi la normativa que hi ha ara.  

Sobre les afectacions Domingo Alonso recorda que el 
PGM del 76 va afectar una sèrie d'habitatges i espais 
com el Passatge Mir i Gelabert. Una part és del pati 
de les escoles i l'altre afecta habitatges. 

Sobre el mercat Neus Tormo respon que s'està 
treballant des del propi Mercat, la directora ho sap i 
va recordant que no posin la roba més enllà del que 
els hi pertoca. Jordi que des del Districte es controli, 
igual que les terrasses 
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Comenta que al Mercat d'Hostafrancs hi ha 
parades exteriors que treuen la roba fora i el pas 
és molt estret. Caldria que des del Districte es 
controli.   

Conxita vol aclarir que Gemma Carafa, 
Comissionada de Salut, està treballant amb 
totes les associacions que participen en les 
diverses reunions sobre aquests temes.  

També recorda que quan es van fer al·legacions 
sobre Joan Pelegrí es va quedar que amb tots 
els retocs previstos es faria una altra reunió.  

Es revisaran els acords de l’acta i es farà una reunió 
per actualitzar la informació, tractar el projecte i 
decidir.  

 

Joaquim comenta: 

 no considera adient que es demani l’ampliació 
del pressupost per la Plaça Joan Pelegrí quan 
hi ha altres necessitats com el C. Leiva.  

 Afegeix que vol un barri semblant a les Corts: 
carrers peatonal sense perill d’entrebancar-se, 
etc.  

 Pregunta quanta gent a multat la GUB sobre 
els excrements de gossos. Considera que si 
es multa serà més fàcil que s'acabi.  

 Explica el cas de l’afectació del C. Sant Pau 
dels anys 30 on ara hi ha la Filmoteca.  

Es respon que es preguntarà quantes multes s'han 
posat. Són crítics amb l’ordenança de civisme i la 
seva efectivitat, ja que les multes no es posen o a 
vegades no es cobren. Es preguntarà si es disposa 
de dades a nivell de Districte.  

El c. Leiva és una prioritat en les obres. També hi ha 
altres estratègies com les superilles, temes de 
mobilitat, fer zones més amables, però es té en 
compte aquesta priorització. També es podria gastar 
pressupost en una obra però també es té en compte 
la necessitat de manteniment integral dels carrers i 
espais.  

 

Rosa en representació de l’Associació Udols, 
entitat que defensa els gossos, diu que s'està 
treballant el tema a altres districtes i aquí s'està 
col·laborant i s'han reunit amb la tècnica de 
prevenció. Tenen interès per contactar amb 
entitats de veïns/es i altres, perquè ells són els 
primers interessats en que els responsables de 
gossos actuïn cívicament. Ofereixen la seva 
col·laboració i demana treballar entre tots 
perquè no totes les notícies de gossos siguin 
negatives. 

S’agraeix i es pren nota del comentari. 

 
La Regidora agraeix totes les preguntes i comentaris, concloent que s'han tractat molts temes i 
Es tenen molt clares les prioritats del Consell. En la propera Comissió de seguiment es mirarà 
quins d’ells cal aprofundir. Josep Espín dóna les gràcies per totes les intervencions i recorda 
que a la tardor tindrà lloc la Festa major d'Hostafrancs, que es fa entre tots i totes. Sense més 
comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  


