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CANDIDATURES PRESENTADES CONSELL DE BARRI D'HOSTAFRANCS 
 

 
Vicepresidència 
1 candidatura 
 

» Josep Espín Morales 
Veí d'Hostafrancs. 
President de la Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs. 
Secretari de la Comissió Executiva del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La 
Bordeta. 
Col·laborador en diferents entitats del barri. 
Activista social i cultural, treballant per dinamitzar el barri d'Hostafrancs. 
M'agrada fomentar el treball en xarxa, crear complicitats entre les entitats i generar 
projectes que dinamitzin el barri d'Hostafrancs, però també dels barris veïns. 
Actualment Vicepresident del Consell de Barri. 
 
 

Comissió de seguiment 
20 candidatures 
 

» Afa Escola Joan Pelegrí 
L'AFA SOM TOTS.  
Participant en l'associació de Famílies d'alumnes ( AFA) de Joan Pelegrí, les families de 
l'escola mostren el seu compromís i interès comú per fer del Joan Pelegrí una escola 
inclusiva i cooperativa. 
La implicació de mares i pares en L'AFA crea i reforça xarxes veïnals i reforcem els 
vincles entre les famílies, l'escola, i el barri. 
 

» Amics de la Història i les Tradicions d'Hostafrancs 
Presentem la candidatura de l'Associació Amics de la Història i les Tradicions 
d'Hostafrancs a aquesta Comissió. Som una entitat del barri d'Hostafrancs que 
treballem per mantenir i donar a conèixer les tradicions i la història del barri a tot el 
veïnat. Volem potenciar la vinculació històrica que Hostafrancs manté amb la ciutat. 
 

» Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa APSOCECAT 
 

» Associació Comissió de Festes del Carrer Vilardell-Hostafrancs 
Associació cultural i veïnat creada per l'organització d'activitats de la Festa Major 
d'Hostafrancs i de de col·laboració amb altres entitats per fer activitats conjuntes. 
 

» Associacio Veïns d'Hostafrancs 
Com representants del veïns d'Hostafrancs, volem estar en la Comissió de Seguiment 
del Consell de Barri, per a col·laborar en les tasques què es puguin portar a terme en el 
barri per una convivència ciutadana entre tots i totes. 
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» Basquet Ateneu Montserrat 

Entitat fundada al 1928 al barri d’Hostafrancs, i des de aquell any esta fem bàsquet al 
barri. 
Presentem la nostra candidatura per tal de poder participar activament en tot allò que 
passa al barri. 
 

» Eix Comercial Creu Coberta 
L'Associació de Comerciants i Veïns de Creu Coberta agrupa els comerços i serveis 
professionals del barri d'Hostafrancs i dels entorns de Creu Coberta, a més del Poble 
Espanyol. La necessitat de que la veu de l'empresariat del barri, que és el veí que més 
hores passa obert veient el que passa al carrer motiva que l'Associació formi part del 
Consell. Una eina fonamental per a la dinamització comercial, social i cultural del barri, 
amb propostes de vinculació territorial, cohesió, amb persones i entitats de 
discapacitats, escolars, gent gran, salut, i cultura. 
 

» Esbart Ciutat Comtal 
Des de la seva creació, l’any 1959, la feina de l’Esbart Ciutat Comtal ha estat marcada 
pel respecte a la dansa d’arrel popular i tradicional, treballant també des de la vessant 
coreogràfica amb músiques de nova creació i complint sempre amb les exigències que 
el fet escènic imposa. 
Al llarg dels anys, el grup ha estat dirigit per diversos mestres els quals varen forjar un 
esperit de superació constant que encara es conserva. L’any 1979 va fer-se càrrec de la 
direcció artística en Lluís Calduch Ramos, que es manté actualment com a director i ha 
marcat una línia de treball des del rigor i el compromís, determinant una notable 
trajectòria en el grup i duent a terme la presentació de diversos espectacles de dansa 
tradicional i de nova creació. L’acurada posta en escena, la transmissió de la identitat 
catalana de les danses, així com el conjunt d’elements fonamentals i contextuals que 
emmarquen la representació, són els trets característics del treball del grup. 
L’esbart ha rebut diferents guardons en la seva trajectòria: el Premi Ateneus a la 
creativitat (1995), el premi Sants-Montjuïc pel treball de recuperació del Ball de rams 
d’Hostafrancs (1995) que es representa anualment en la Festa Major d’Hostafrancs, i la 
Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona (2004). 
Els principals espectacles de dansa que l’esbart ha produït i presenta són: Dansa de 
fadrins (1986), De nit el parc Dansa (1990) finalista dels Premis Ciutat de Barcelona, 
Rapsòdia (1992), Cròniques d’un sentir (1998), Amalgama (2001), Ritmes i Rimes 
(2005), Cinc cançons del Llibre Vermell de Montserrat (2006), Síntesi (2009) i D’un 
temps (2009), guardonat amb el premi Ateneus 2010 a la creativitat en cultura popular 
i tradicional. 
L’any 2013 l’Esbart Ciutat Comtal estrena el nou espectacle de dansa EULÀLIA a la 
Catedral de Barcelona els dies 16 i 17 de febrer, guardonat l’any següent amb el premi 
Ciutat de Barcelona en la categoria de cultura popular i tradicional. 
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» Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs 

La FAECH, Federació d’Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, és la 
coordinadora de les associacions del barri d’Hostafrancs i agrupa prop d’una trentena 
d’entitats sense ànim de lucre que treballen per a la millora del barri d’Hostafrancs en 
camps tan diferents com l’activisme veïnal, el comerç, la comunicació, l’urbanisme, la 
cultura popular, els esports i la solidaritat etc. 
La Federació es va crear l’any 1988 i va ser creada per diferents entitats del Barri per 
tal d’aglutinar a totes les Associacions, Entitats i Comissions d’Hostafrancs, per 
coordinar conjuntament totes les accions i actes encaminats a la celebració de la Festa 
Major i altres festes tradicionals. Actualment la Federació dóna suport a les entitats 
que formen part de la FAECH i, a més a més, realitza activitats i coordina projectes com 
la Festa Major d’Hostafrancs i organitza cursos i altres activitats a través del Casal 
Artesà d’Hostafrancs. També forma part de diferents Comissions del Districte de Sants-
Montjuïc amb una participació activa. 
 

» Fundació Cultural Hostafrancs-Escola Joan Pelegrí 
Som una entitat profundament lligada al barri d'Hostafrancs. L'Escola Joan Pelegrí, el 
Centre Montserrat Xavier, Natació Joan Pelegrí, l'Ateneu Montserrat i Barcino Oriens 
són les entitats que sota el paraigua de la Fundació donem espai educatiu, cultural, 
esportiu i de servei al barri i la ciutadania en general. 
 

» Fundació Diabetescero Catalunya 
La Fundació DiabetesCERO es un moviment de pares, mares i adults amb diabetis , 
quin te per objectiu el seguiment i finançament d'una recerca real i duradera. 
Una vegada la Diabetis entra a les nostres vides hi ha que a cuidar-se per poder gaudir, 
d'una manera més saludable i segura. ( Sense oblidar las 7/a 10 punxades diàries). 
L'equip de DiabetesCERO recapta diners per finançar una recerca fora de l'abast 
farmacèutic, per a la cura de la malaltia. 
DiabetesCERO donem suport als científics a traves de donacions , quotes de soci. 
Promovem i recolzem fires, esdeveniments de caire cultural, educatiu i esportiu, en el 
nostre barri i a nivell Nacional, reforçant els vincles entre les famílies del barri que es 
troben amb la mateixa situació i/o per algun motiu volen col·laborar amb la causa. 
La implicació de tothom crea i reforça xarxes i ens vincula encara més afectivament al 
barri 
 

» Lleure Civic a Hostafrancs 
Lleure Civic com entitat del barri d'Hostafrancs des de 1993.Sempre ha desenvolupat 
activitats relacionades amb Hostafrancs, realitzant activitats culturals i d'oci. Va donar-
se pràcticament a conèixer amb una exposició fotogràfica sobre la història del barri 
"Hostafrancs una història amb imatges". Actualment cada mes realitzem el "Mercat de 
la Nosa" i per la festa Major varies activitats entre elles el Vermut de festa Major, amb 
25 anys d'història. 
 

» Orfeó Atlàntida 
Som Barri i fem Barri! Des del 1926 quan un grup d'obrers d'Hostafrancs i de Sants van 
crear l'Orfeó, en aquells temps una entitat enorme pel que fa a socis i activitats, 
culturals, musicals i esportives. Sempre amb un caire social, integrant gent diversa. Ara 
una entitat més petita però amb els mateixos valors. El dia d'avui fem el que millor 
sabem fer: música coral. Seguim omplint els racons i carrerons del nostre barri 
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d'Hostafrancs d'harmonia i sons. També tenim un Cor Jove del que estem molt 
orgullosos. Volem continuar fent cant per alegrar i fer gaudir als veïns i veïnes! 
Participant, com ho hem fet des de la nostra creació, en les festes, activitats i 
esdeveniments del nostre barri i de la resta de Barcelona. 
 

» Sants 3 Ràdio - La ràdio local d'Hostafrancs 
Emissora de ràdio local centrada en la informació dels nostres barris des de fa 22 anys i 
que participa activament en les activitats hostafranquines i que dona veu a les entitats. 
Presentem la nostra candidatura per tal de poder participar activament en tot allò que 
passa al barri i transmetre alhora a la resta del veïnat que no hi pugui assistir els temes 
que s'hi tracten. 
Fem ràdio, fem barri! 
 

» Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
Lluïsa Erill i Albajès com a representant del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta. 
 

» Udols - Associació pel Benestar del Gos Urbà 
 

» Concepció Pérez Solera 
Sóc veïna, nascuda al barri d'Hostafrancs, m'agradaria seguir col.laborant, tant a la 
Comissió de seguiment del Consell de barri i al mateix Consell per aportar en diferents 
àmbits l'experiència adquirida aquests darrers temps per millorar el barri. 
 

» Javier Berdejo Gago 
Como vecino del barrio de Hostafrancs me gustaría implicarme en la participación 
como miembro en la Comisión de Seguimiento. 
 

» Pilar Diez Nieto 
Soy vecina del barrio y me gustaría participar de las iniciativas que se realicen. 
 

» Rosa Tejera Armenteras 
Sóc veïna del barri i m'agradaria participar en totes les iniciatives. 
 


