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Data: 26 de març de 2019, 18.00h 
Lloc: Teatre del Casinet d’Hostafrancs (C/ Rector Triadó, 53) 
 
 
Presideixen el Consell: 
Sra. Laura Pérez, Regidora del Districte 
Sr. Xavi Farré, Conseller Tècnic del Districte 
Sr. Josep Espin, Vicepresident del Consell de Barri 
Sr. Domingo Alonso, Conseller de Barri 
 
Consellers/es: 
Sra. Neus del Pilar de Haro, GMD Demòcrata 
Sr. Jordi Fexas, GMD ERC 
Sr. Àngels Boix, GMD PSC 
Sr. Fernando Alcalde, GMD C’s 
Sr. David Labrador, GMD C’s 
Sr. José Antonio Calleja, GMD PP 
 
Entitats: 
Col·lectiu d’Artistes de Sants 
AAVV d’Hostafrancs 
FAECH 
Associació per la formació i la cultura de la dona gitana d’Hostafrancs 
 
Tècnics/ques municipals: 
Maria Sebastià, Tècnica de Districte 
 
Persones convidades 
Albert Inglés, director de l’Escola Miquel Bleach 
 
Total d’assistents: 54 persones 
 
 
Ordre del dia 
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2) Nou Institut-Escola ARTS 
3) Informacions sobre el barri d’Hostafrancs. 
4) Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Josep Espin, Vicepresident del Consell de Barri, indica que el punt número tres de l’ordre del 
dia passa a ser el número dos. Així queda reflectit a l’acta de la sessió. 
 
Una veïna expressa que a les dues darreres actes aprovades dels Consells de Barri no 
apareixen les seves intervencions. Fa referència a un treball realitzat a la Font de la Guatlla, 
indicant que no apareix aquest aspecte en cap ordre del dia de les sessions anteriors dels 
Consells de Barri de Font de la Guatlla. Demana que el proper govern tingui en compte el 
treball realitzat i ,com a veïna de Gran Via amb carrer Mèxic, conèixer les actuacions que 
poden afectar al veïnat.  
 
Sense més paraules, es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior.  
 
2. Nou Institut-Escola ARTS 
Albert Inglés, director actual de l’Escola Miquel Bleach, presenta el projecte de l’Institut-Escola 
ARTS, que comença la seva activitat educativa el pròxim curs, al setembre de 2019. El 
Departament d’Ensenyament ha aprovat crear 25 Instituts-Escola nous a tot Catalunya, un 
d’ells a Barcelona, a Hostafrancs. En total hi haurà 53 Instituts-Escola a tota Catalunya. 
 
Assenyala que els Instituts-Escola ofereixen un acompanyament particular i continu a l’alumnat, 
des dels 3 anys fins els 16, és a dir, des de P3 fins a 4t d’ESO. 
 
Aquest projecte està portat a terme per l’Escola Miquel Bleach i l’Institut Coromines. L’objectiu 
és donar un servei al barri, és una aposta de qualitat del Consorci. És un projecte on l’art és 
central, així com la recerca, les tecnologies i la ciència. En aquest sentit, l’Escola Miquel Bleach 
ja va començar fa 5 anys un projecte en aquests àmbits, el projecte Tàndem, amb el MNAC. 
Aquest projecte s’incorporarà a l’Institut-Escola.  
 
Una característica important dels Instituts-Escola és que, en relació a l’acompanyament a 
l’alumnat, els cursos de sisè de primària i primer d’ESO es tracten de forma conjunta, per reduir 
l’impacte del canvi que es produeix entre els dos models educatius. 
 
El Consorci ha apostat pel tancament de l’Escola concertada Sant Vicenç de Paül (c/ l’Àliga 16-
18) per rehabilitar aquest espai. Concretament, la planta baixa i el primer pis. Es mostren 
imatges de com quedaria l’espai després de la rehabilitació. S’assenyala que s’ubicaran a 
aquest espai de la planta baixa els cursos d’educació infantil: dues aules de P3 i una aula de 
P4. Hi haurà també a la planta baixa una sala de psicomotricitat i un menjador. Al primer pis, 
s’ubicaran el curs de sisè i les dues aules de primer d’ESO. Aquesta aposta del Consorci també 
és per ampliar l’oferta educativa, pel que s’amplia el nombre d’aules ofertes i hi haurà més 
capacitat d’alumnat. A l’Escola Miquel Bleach es continuarà des de P5 fins a cinquè de 
primària.  
 
La ubicació final de l’Institut-Escola ARTS és on està actualment l’Institut Coromines. Aquest 
centre tancarà progressivament i en el futur, en un parell d’anys, hi hauran unes obres de 
remodelació de l’espai. L’objectiu és que, finalment, aquest centre pugui agrupar des de P3 fina 
a quart d’ESO, al setembre de 2022.  
 
Altres serveis que s’oferiran són l’acollida matinal, les activitats extraescolars i el servei de 
menjador.  
 
S’obre un torn de preguntes 
 
Una veïna pregunta si hi ha 30 punts per proximitat per les persones que viuen al barri. Es 
respon afirmativament, però que només té l’accés assegurat l’alumnat de tres centres 
educatius concrets: l’Escola Barrufet, l’Escola Pràctiques i l’Escola Jaume I. 
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Una veïna i Albert Inglés comenten la dinàmica de creació de noves aules i l’intercanvi 
d’estudiants d’un centre a un altre mentre es van tancant línies dels espais que s’han de 
rehabilitar. 
 
Es pregunta a Albert Inglés si la direcció de l’Institut-Escola ARTS i del Miquel Bleach 
l’assumirà ell mateix. Es respon afirmativament. 
 
Una veïna felicita al Consorci, a l’Ajuntament i a la Generalitat la feina realitzada en aquest 
sentit. Pregunta si l’accés estarà garantit pel veïnat de Font de la Guatlla. També pregunta si 
els infants amb necessitats educatives especials tindran accés garantit al recurs educatiu. 
Pregunta quina quantitat de diners aporta el Districte a aquest projecte. 
 
El director, Albert Inglés, respon que el veïnat de Font de la Guatlla sí tindrà accés al recurs 
educatiu, amb 20 punts del barem. Respecte a la inclusió, fa un any es va aprovar un decret i 
l’educació pública és inclusiva. Falten recursos però la intenció és que hi accedeixin persones 
amb necessitats educatives especials. A la darrera pregunta, respon que el Districte aporta 
350.000 euros al projecte de l’Institut-Escola ARTS. 
 
Una veïna pregunta si desapareix el batxillerat, si no s’inclou a l’Institut-Escola. Es respon que 
al centre ARTS no es contempla el batxillerat, només arriba fins els 16 anys. S’afegeix que a 
aquells equipaments que queden buits s’estudiarà crear educació post-obligatòria. La mateixa 
veïna reclama la necessitat de tenir menjador als recursos educatius. El director respon que 
s’està contemplant tenir cuina pròpia al nou centre. Per finalitzar la seva intervenció, la veïna 
valora que, contràriament al que s’ha esmentat, els Instituts-Escola no venen d’Europa, sinó de 
la República.  
 
Un veí comenta dues qüestions. En primer lloc, pregunta si  l’antiga Escola Sant Vicenç de Paül 
requereix una inversió important per la rehabilitació. En aquest sentit, pregunta de qui és 
propietat l’immoble. Comenta que té entès que el procés de desaparició de l’escola concertada 
ve donat per la falta d’espais on desenvolupar la seva activitat i mostra la seva preocupació per 
si la titularitat és del Consorci o d’un agent privat. Es respon que el Consorci té la intenció de 
fer les obres per continuar utilitzant-lo com a recurs educatiu més endavant, probablement 
d’educació post-obligatòria.   
 
3. Informacions sobre el barri d’Hostafrancs 
Laura Pérez agraeix la intervenció d’Albert Inglés i la participació del veïnat durant aquests 
quatre anys als Consells de Barri, assenyalant que aquest és el darrer del mandat.  
Indica que s’ha realitzat un informe sobre les actuacions que s’han realitzat durant el mandat de 
4 anys. Algunes d’aquestes han estat la lluita contra l’especulació, el pla d’actuació del 
Districte, el pla d’usos de plaça Osca, la pacificació del carrer Consell de Cent, l’obertura de 
carrer Diputació, la reurbanització de la plaça Joan Peregrí, la millora de carrer Leiva, 
l’equipament per joves 12@16, la compra de carrer Leiva 37 per evitar el desnonament, el cens 
de pisos buits, s’ha fomentat l’activitat esportiva al carrer, s’ha millorat la coordinació amb el 
mercat d’Hostafrancs, l’oferta cultural del centre cívic, s’ha treballat per millorar la convivència; 
entre d’altres qüestions desenvolupades. 
 
Laura Pérez identifica com a futurs reptes per la propera legislatura i pels pròxims anys, a 
grans trets, el Casal de la Gent Gran, ampliar els espais destinats per les entitats, millorar la 
xarxa de busos i el carril bici, reurbanitzar el carrer Tarragona, repensar els usos de l’Espanya 
Industrial, crear un espai de gossos digne, continuar treballant la convivència, abordar la 
qüestió del PERI d’Hostafrancs, la reforma de l’estació de Sants (que és responsabilitat d’ADIF) 
i la proposta de transformació i pacificació de carrer Rector Triadó. 
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Laura Pérez explica qüestions rellevants que han sortit als Consells de Barri anteriors, com el 
calendari de la Superilla d’Hostafrancs. A Consell de Cent es preveuen obres d’una duració de 
7 setmanes, programades fins a finals d’abril. El canvi de carrers de Sant Nicolau està previst 
per la propera setmana. La vorera passant de carrer Príncep Jordi que es farà coincidir amb el 
final de les obres de carrer Diputació, previst perquè acabi el mes de maig.  
 
Sobre el grup de treball de l’Espanya Industrial, el dimarts 19 de març va tenir lloc la segona 
reunió del mateix en la que es va acordar continuar treballant en les mateixes línies: un espai 
de convivència i civisme i de compartir diferents usos i activitats. 
 
Es comenten alguns trets de l’enquesta de convivència i civisme de la plaça Herenni, en la que 
s’ha expressat que el veïnat, en general, ho ha valorat positivament. 
 
La valoració del treball fet a la plaça Joan Corrades també és positiva, encara que també s’ha 
d’assenyalar que continuen existint conflictes en aquests espais de trobada, sobretot a l’estiu. 
 
4. Torn obert de paraules 
Lluís Maté indica que primer es tractaran les preguntes i peticions que s’han realitzat a través 
dels fulls d’intervenció. 
 

Pregunta/petició Resposta 

 
La Sra. Josefa Balduque, que ha realitzat la 
primera petició, ha marxat del Consell abans del 
torn obert de paraules. 

 
Es respondrà per escrit. 

 
Astrid Duch llegeix un comunicat  de 
l’Associació per la formació i la cultura de la 
dona gitana del barri d’Hostafrancs, on 
denuncia la persecució contra l’ètnia gitana que 
hi ha al barri, concretament a la plaça Herenni. 

 
Laura Pérez respon als problemes de 
convivència de plaça Herenni. Assenyala que 
tothom ha de posar de la seva part perquè al 
final som veïns i veïnes i en alguns punts 
necessitarem el suport del nostre veïnat, hem 
de ser conscients. El Districte s’ofereix a mediar 
perquè ignorar els problemes no soluciona res, 
sinó que és pitjor.  
El vicepresident demana respecte i paciència 
entorn la problemàtica de plaça Herenni i 
proposa establir un espai de convivència i 
mediació entre les diferents parts. Laura Pérez 
s’afegeix també a aquesta visió i assenyala que 
hi ha qüestions a treballar i trobar una solució 
per recuperar la confiança.  

 
Jordi Clausell assenyala a través d’un 
comunicat de l’AAVV d’Hostafrancs els 
problemes de convivència a plaça Herenni, 
carrer Leiva i a altres punts del barri 
d’Hostafrancs. L’AAVV s’ha reunit per aquestes 
problemàtiques amb l’Associació de dones 
gitanes i el resultat ha estat positiu. Assenyala 
que és responsabilitat del Districte treballar 
aquestes problemàtiques de convivència i 
civisme. D’altra banda, a carrer Leiva hi ha un 
solar abandonat i s’hauria de netejar. No queda 
clar si és propietat privada o pública però, en 
qualsevol cas, s’ha de netejar. Respecte el 

 
Laura Pérez respon als problemes de 
convivència de plaça Herenni. Assenyala que 
tothom ha de posar de la seva part perquè al 
final som veïns i veïnes i en alguns punts 
necessitarem el suport del nostre veïnat, hem 
de ser conscients. El Districte s’ofereix a mediar 
perquè ignorar els problemes no soluciona res, 
sinó que és pitjor. 
El vicepresident demana respecte i paciència 
entorn la problemàtica de plaça Herenni i 
proposa establir un espai de convivència i 
mediació entre les diferents parts. Laura Pérez 
s’afegeix també a aquesta visió i assenyala que 
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Pregunta/petició Resposta 

PERI d’Hostafrancs, fa més de 40 anys que hi 
ha uns habitatges que estan afectats. Ha de ser 
una prioritat desafectar aquests habitatges 
perquè no pot ser que hi hagi famílies que hagin 
d’estar pendents de les prioritats polítiques del 
govern de torn. Un altre tema són els semàfors 
de carrer Tarragona, que no estan sincronitzats. 

hi ha qüestions a treballar i trobar una solució 
per recuperar la confiança.   
 
Laura Pérez respon que el tema de la 
sincronització dels semàfors es va recollir a 
l’Audiència Pública i que s’està treballant.  
Sobre el PERI, s’ha de fer un pacte de ciutat per 
desafectar habitatges i donar estabilitat a les 
famílies que estan afectades actualment. S’han 
d’actualitzar els diferents mecanismes 
d’urbanització. Això queda pel següent mandat.  
Xavi Farré respon sobre el solar de carrer Leiva, 
indicant que una part és privada i una pública. 
Assenyala que els serveis tècnics ho treballaran 
i donaran una resposta.  

 
Carles Latorre fa un reconeixement a les 
entitats del barri per la feina feta els darrers 
anys. Pregunta quan s’acabaran les obres del 
carrer Diputació. També vol saber la percepció 
que té el govern sobre el que s’ha fet al barri 
aquests 4 anys. 

 
Laura Pérez indica que les obres de Diputació 
acabaran a finals de maig. 
 

 
Mª Carmen Piera afectada pel cas de plaça 
Herenni assenyala que el que ha defensat 
l’Associació de dones gitanes no és la seva 
percepció. Es queixa que els menors de ètnia 
gitana no juguen a la plaça Herenni, sinó que 
estan jugant als carrers que l’envolten i contra 
els portals. Afirma que si assenyales a aquests 
infants les seves mares surten en la seva 
defensa i han arribat a amenaçar al veïnat. 
Denuncia les mentires, amenaces i difamacions 
que han realitzat sobre la seva persona i sobre 
d’altres veïns i veïnes que han assenyalat 
aquesta situació. 

 
Laura Pérez respon als problemes de 
convivència de plaça Herenni. Assenyala que 
tothom ha de posar de la seva part perquè al 
final som veïns i veïnes i en alguns punts 
necessitarem el suport del nostre veïnat, hem 
de ser conscients. El Districte s’ofereix a mediar 
perquè ignorar els problemes no soluciona res, 
sinó que és pitjor.  
El vicepresident demana respecte i paciència 
entorn la problemàtica de plaça Herenni i 
proposa establir un espai de convivència i 
mediació entre les diferents parts. Laura Pérez 
s’afegeix també a aquesta visió i assenyala que 
hi ha qüestions a treballar i trobar una solució 
per recuperar la confiança.  

 
Concepció Pérez, en relació als problemes 
comentats de plaça Herenni, assenyala que 
s’ha de fer un esforç per conviure en comunitat, 
sobretot les dones. D’altra banda, demana que 
es millorin els Serveis Socials de l’Ajuntament, 
especialment ampliar l’horari (una hora més pel 
matí i una tarda més) i el personal. D’altra 
banda, també s’hauria de millorar la connexió 
entre Serveis Socials i els serveis sanitaris. 

 
Laura Pérez respon als problemes de 
convivència de plaça Herenni. Assenyala que 
tothom ha de posar de la seva part perquè al 
final som veïns i veïnes i en alguns punts 
necessitarem el suport del nostre veïnat, hem 
de ser conscients. El Districte s’ofereix a mediar 
perquè ignorar els problemes no soluciona res, 
sinó que és pitjor.  
El vicepresident demana respecte i paciència 
entorn la problemàtica de plaça Herenni i 
proposa establir un espai de convivència i 
mediació entre les diferents parts. Laura Pérez 
s’afegeix també a aquesta visió i assenyala que 
hi ha qüestions a treballar i trobar una solució 
per recuperar la confiança.  
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Pregunta/petició Resposta 

Laura Pérez assenyala que està d’acord amb la 
necessitat de millorar els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona. Indica que també és 
necessària la coordinació entre Salut i Serveis 
Socials. Salut, Serveis Socials, Barcelona Activa 
i Feminismes de l’Ajuntament estan en procés 
d’obrir un Centre de Cures a Barcelona, a partir 
de l’abril. Sempre és difícil coordinar diferents 
serveis administratius perquè cadascun té unes 
competències determinades, però aquest és el 
primer pas. El tema dels horaris sempre ha estat 
un tema de disputa perquè s’ha de fer un 
equilibri entre les condicions laborals de les 
treballadores i l’atenció a les persones 
beneficiàries. 

 
Jéssica Moreno, membre de l’Associació de 
dones gitanes, assenyala que és una de les 
mares dels nens afectats pels problemes de 
convivència de plaça Herenni. Denuncia que hi 
ha veïns i veïnes que els han abocat cubells 
d’aigua només per estar passant l’estona a la 
plaça, afegint amenaces contra els nens i nenes 
d’ètnia gitana. Assenyala que també s’ha fet 
una persecució a través de xarxes socials.  

 
Laura Pérez respon als problemes de 
convivència de plaça Herenni. Assenyala que 
tothom ha de posar de la seva part perquè al 
final som veïns i veïnes i en alguns punts 
necessitarem el suport del nostre veïnat, hem 
de ser conscients. El Districte s’ofereix a mediar 
perquè ignorar els problemes no soluciona res, 
sinó que és pitjor. 
El vicepresident demana respecte i paciència 
entorn la problemàtica de plaça Herenni i 
proposa establir un espai de convivència i 
mediació entre les diferents parts. Laura Pérez 
s’afegeix també a aquesta visió i assenyala que 
hi ha qüestions a treballar i trobar una solució 
per recuperar la confiança.   

 
Una veïna comenta que el solar de carrer Leiva 
ja fa unes setmanes que es va afirmar que es 
netejaria, però no s’ha fet. Afegeix que han 
tingut problemes amb un aire condicionat, amb 
el motor, que fa molt soroll. Van vindre a 
arreglar el problema i van instal·lar un calaix 
(excessivament gran) i el van pintar d’un color 
diferent a la façana. La façana és gris i el calaix 
l’han pintat de color groc. 

 
Es respondrà per escrit. 

 
Una veïna assenyala que és un punt positiu que 
les dues parts de la problemàtica de plaça 
Herenni hagin assistit al Consell de Barri perquè 
això indica que hi ha voluntat de solucionar el 
conflicte.  

 

 
Una veïna denuncia que no hi ha suficient 
presència policial al barri, que no es veuen. 

 
Laura Pérez respon que el PD de la Guàrdia 
Urbana ha creat la figura de la Policia de Barri. 
Assenyala que ha augmentat la presència de la 
Guàrdia Urbana, tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu. Els agradaria augmentar encara més 
la presència, però hi ha limitacions. En 



 
 
 
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, 26 de març de 2019  7 

 

Pregunta/petició Resposta 

qualsevol cas, la Policia de Barri està fent un 
treball molt important i es coordina amb altres 
serveis de la ciutat.  

 
Un veí pregunta pels carrers que canvien de 
direcció, carrer Sant Nicolau i carrer Consell de 
Cent.  

 
Xavi Farré respon que la Superilla ha estat un 
tema de debat durant gran part del mandat. Una 
proposta era reduir el nombre de cotxes que 
entren al barri, especialment per carrer Sant 
Nicolau i Consell de Cent, principalment per 
sortir de Barcelona en direcció al Baix Llobregat. 
La proposta treballada ha estat que carrer Sant 
Nicolau només sigui de sortida, en la línia de la 
mobilitat de la ciutat. Això entra en vigor la 
propera setmana. Carrer Consell de Cent passa 
a ser d’un sol carril i s’implementa un carril bici, 
aparcament de motos i una part de càrrega i 
descàrrega. Aquestes són les dues principals 
actuacions que s’implementen durant les 
properes setmanes. Més endavant es prohibirà 
girar des de carrer Creu Coberta a carrer Rector 
Triador. 

 
Pilar assenyala que hi ha incivisme al barri i que 
aquest està deteriorat. Indica que hi ha gent 
que deixa les bosses d’escombraries fora dels 
contenidors a La Bordeta 53-55. comenta que el 
manteniment que fa l’Ajuntament de l’espai urbà 
és insuficient. Assenyala que els treballadors 
dels camions d’escombraries no sempre 
recullen les bosses que la gent deixa fora dels 
contenidors. També hi ha persones que no 
recullen els excrements dels gossos.  

 
Laura Pérez assenyala que està d’acord amb la 
presència d’actes incívics al barri, afegint que 
cada legislatura es gasta més en neteja però la 
situació sembla que no millora. També s’han fet 
programes educatius sobre civisme, però 
encara s’ha de treballar més. Multes es fan, 
però no són del tot efectives. S’ha d’apostar pels 
programes educatius. En aquest sentit, s’està 
reforçant el patrullatge de la Guàrdia Urbana per 
evitar aquests tipus de situacions. 

 
Sílvia Cruz s’afegeix a les crítiques sobre 
l’incivisme. És necessària més educació sobre 
el civisme. La Guàrdia Urbana ha de posar 
multes quan la gent no recull els excrements 
dels gossos i quan la gent deixa les 
escombraries fora dels contenidors.  

 
Laura Pérez assenyala que està d’acord amb la 
presència d’actes incívics al barri, afegint que 
cada legislatura es gasta més en neteja però la 
situació sembla que no millora. També s’han fet 
programes educatius sobre civisme, però 
encara s’ha de treballar més. Multes es fan, 
però no són del tot efectives. S’ha d’apostar pels 
programes educatius. En aquest sentit, s’està 
reforçant el patrullatge de la Guàrdia Urbana per 
evitar aquests tipus de situacions. 

 
La regidora valora que el d’Hostafrancs ha estat un Consell de Barri molt respectuós, sempre 
amb col·laboració de les entitats i del veïnat i agraeix la cooperació durant aquests quatre anys.  
 
També agraeix a Josep Espin, Vicepresident, la feina feta.  
 
Josep Espin agraeix també el treball fet des de la taula i dóna les gràcies al veïnat, a les 
entitats i als tècnics i tècniques per la col·laboració d’aquests anys. 
 
Sense més paraules, es dóna per tancada la sessió. 


