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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D'HOSTAFRANCS 

 

Data: 1 de març de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Casinet d'Hostafrancs, C/ Rector Triadó 53 i virtual (https://youtu.be/gYTq5_G2Cqs) 

 

Presideixen el Consell: 

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

Sra. Aida Guillén,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc  

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

Sr. Jaume Gaixas,   Conseller del Barri d’Hostafrancs 

 

Consellers/es: 

Sra. Carolina López,  GMD BeC   

Sr. Miguel Martínez,  GMD Valents 

Sra. Àngels Boix,  GMD PSC 

Sr. Pepe Pérez,   GMD ERC 

Sr. David Labrador,  GMD Cs 

Sra. Neus del Pilar de Haro, GMD JxCAT 

Sr. Saoka Kingolo  GMD ERC 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Hostafrancs 

FAECH 

Secretariat d’Entitats 

Escola Joan Pelegrí 

Escola Gayarre 

Plataforma Jardí Estació Magòria 

Col·lectiu de practicants de Pinpon 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Miriam Puebla,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sr. Lluc Coma,    Barcelona d'Infraestructures Municipals SA (BIMSA) 

 

Total d’assistents: 25 persones 

 

Ordre del dia 

1. Informe del Regidor.  

2. Projecte de remodelació Parc de l’Espanya Industrial.  

3. Projecte plaça Vidriera.  

4. Pla Cuidem Barcelona.  

5. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gYTq5_G2Cqs
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1. Informe del Regidor.  

 

El vicepresident del Consell de Barri, Josep Espín dóna la benvinguda als assistents i proposa 

1 minut de silenci per les víctimes de la guerra a Ucraïna. Dóna pas a Marc Serra, Regidor del 

Districte de Sants-Montjuïc.  

 

Marc Serra se suma a les paraules de condol i rebuig a la guerra i anima a participar en la 

manifestació del 2 de març a les 18.30 h a pl. Catalunya. Exposa que parlarà de la situació 

sanitària, l'actualitat de les obres, el servei de neteja i anunciarà unes quantes notícies 

rellevants.  

 

Situació sanitària: Passada la sisena onada de la Covid, les dades són molt positives, amb 39 

casos setmanals al barri d'Hostafrancs i un 80% dels veïns del barri vacunats.  

 

Obres: A poc a poc s'han anat recuperant els projectes que s'havien aturat per culpa de la 

pandèmia, ja fos per prudència amb el pressupost com per la contingència de les mesures 

sanitàries. Això ha suposat un canvi de calendaris i ara, moltes obres importants coincideixen 

tant al districte com a la ciutat. 

 Unió del tramvia a Diagonal: tindran una afectació rellevant. Han de permetre la 

connexió del tram del Llobregat amb el tram del Besòs. 

 Superilla de l'Eixample: estan a punt de començar les obres dels eixos verds de 

l'Eixample, la part que queda més a prop d'Hostafrancs estarà també afectada.  

 Reurbanització de la Via Laietana: s'han iniciat la setmana passada i convertiran la via 

en un eix verd, millorant el transport públic i incorporant un carril bici.  

 Finalització del túnel de Glòries: ja finalitzada, ara s'està treballant la reurbanització. 

 Millora d'accessibilitat a Pl. Espanya: obres de la Generalitat, per instal·lar ascensors i 

escales mecàniques a les estacions de pl. Espanya. Un cop acabades, començaran les 

obres de connexió del Ferrocarril del Baix Llobregat amb la línia de Gràcia, mitjançant 

una gran tuneladora. 

 

Valora aquestes obres molt positivament, ja que contribuiran a millorar el transport públic, 

guanyar un espai públic més verd, pacificat i menys contaminat per als veïns i han de preparar 

la Barcelona del futur, una ciutat més còmoda i amable on viure. Destaca que al barri 

d'Hostafrancs no hi haurà afectacions directes perquè algunes de les obres ja s'han fet, com les 

del C/ Rector Triadó, que van generar molèsties durant 3 mesos, però que ara tots els veïns 

poden gaudir. Anuncia que la millora urbana d'Hostafrancs serà progressiva, estenent-se fins a 

la zona del Casinet i el Mercat d'Hostafrancs i els seus entorns. També s'han desenvolupat 

intervencions als entorns d'escoles, com l'Escola Joan Pelegrí, l'Institut-Escola ARS i l'Escola 

Gayarre. Ara  s'encara la transformació de la pl. Vidriera, per a millorar l'eix dels entorns 

escolars. També s'està treballant per a millorar l'interior de les escoles, tot i que no són 

competència de l'Ajuntament: per exemple, transformant als patis de les escoles, com el que ja 

s’ha fet a l'Escola Francesc Macià a la pl. Espanya.  

 

Servei de neteja: Explica que el 2022 ha arrencat el pla de xoc “Cuidem Barcelona”, una 

mesura de reforç de la neteja i el manteniment fins que entri en vigor al districte la nova 

contracta del servei al mes de setembre. S'ha intervingut ja als entorns del Mercat 

d'Hostafrancs i a la pl. Joan Corrades: és moment de valorar i decidir si s'han de mantenir 

aquestes zones, si s'han d'ampliar, etcètera. Recorda que és molt important el vessant 

educatiu, ja que no es tracta només de netejar més sinó també d'embrutar menys.  
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Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta: Recorda que el Secretariat va 

demanar ajuda a causa de la complicada situació econòmica derivada de l'excés d'inversió del 

CEM La Bordeta i les afectacions de la pandèmia sobre els equipaments. S'ha treballat de 

forma molt intensa amb la junta i amb l'equip tècnic i s'ha aconseguit trobar la fórmula jurídica 

per a poder resoldre aquesta situació tan complexa. Destaca la importància d'haver assolit 

garantir la continuïtat del Secretariat, tant per la seva funció de gestió d'equipaments esportius 

com per la seva gran dimensió social.  

 

Oficina de suport a l'escolarització: Des d'avui fins al 21 de març s'ha habilitat una oficina a la 

Casa del Mig, per a donar suport a les famílies que ho necessitin per fer la preinscripció a 

estudis escolars obligatoris. De dilluns a divendres de 10 h a 14 h i dijous de 10 a 17 h.  

 

Medalla d'Honor de Barcelona: Concedida al veí d'Hostafrancs Lluís Llanes, aprovada per 

unanimitat per la sessió plenària del Districte, per la seva trajectòria com a president de 

l'Associació de Comerciants de Creu Coberta.   

 

Premis Sants-Montjuïc: S'està formant ja el jurat dels premis, que reconeixen entitats i veïns 

dels nostres barris. La Comissió de Seguiment va acordar que Lluïsa Erill formi part del jurat en 

representació del barri d'Hostafrancs.  

 

 

2. Projecte de remodelació Parc de l’Espanya Industrial.  

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, comparteix presentació en pantalla. Destaca que aquest va 

ser el projecte més votat dels Pressupostos Participatius a tota la ciutat. A causa de la 

complexitat de la remodelació d'un parc amb un ús tan intensiu i amb tantes possibilitats, 

encara s'està al procés de tancar els àmbits d'intervenció que podran treballar-se a partir del 

pressupost: inicialment era de 850.000 € i s'ha pogut ampliar a 1.100.000 €.   

 

Des del juny, s'han tingut 3 reunions amb les entitats promotores (Centre Social de Sants i 

l'AVV Hostafrancs), 1 reunió amb usuaris directes del parc (uns 20 participants), s'han fet 

passejades per estudiar el terreny (amb 40 assistents), s'està fent aquesta sessió de 

presentació per a recollir aportacions i, el 3 de març, es farà també al Consell de Barri de 

Sants.  

 

Resumeix les propostes que han recollit més consens a totes les sessions participatives:  

 Ampliació de la zona de jocs infantils: destaca els nous elements de joc diversos i 

inclusius amb diferents edats. 

 Espai de passeig, estada i descans.  

 Zona d'esbarjo de gossos: amb un format més orgànic i no circular, per tal de no

 fomentar les actituds de confrontació entre gossos i en una zona amb ombra.  

 Zona esportiva.  

 Manteniment integral de la zona de grades: és un element estructural que necessita 

clarament una intervenció de manteniment.  

 Pou per a fer l'entrada d'aigua freàtica al llac.  

 Millora de l'enllumenat i adequació i millora del verd.  
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Enumera les propostes amb un consens més baix:  

 Ubicació definitiva de les taules de ping-pong: hi ha 3 o 4 propostes.   

 Espai frontó: molts dubtes i baix consens sobre què fer amb aquest espai.  

 Helicoide i tancament: proposta de si s'hauria de tancar l'entrada per l'helicoide, per 

 manca de capacitat de mantenir bons usos de l'espai.  

 Zona cal·listènia: consens que és adequada, però amb diferents propostes d'ubicació. 

 

Proposa de fer una recollida de propostes i opinions, de cara a plantejar la priorització dels 

àmbits d'actuació. S’obre un torn de paraules sobre aquest punt:  

 

Intervenció Resposta 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla: 

· Pregunta a la Gerent si s'ha pensat algun 

espai de memòria a la Casa del Mig. 

· Pregunta si s'ha tingut en compte els nens 

amb discapacitat a l'hora de pensar l'espai 

infantil. 

· Demana si s'ha pensat d'instal·lar un 

pàrquing per a bicicletes.  

Marc Serra aclareix que avui s'anotaran totes 

les propostes, però que no es podrà donar 

resposta a tot ni es decidirà res. Hi haurà una 

sessió de retorn on sí que es decidirà i on els 

veïns i veïnes estaran convocats a participar. 

Conta que el parc té la sort perquè té molt ús 

per part dels veïns i molt ús esportiu i 

saludable: la intervenció ha d'anar molt 

orientada a mantenir i protegir aquests usos. 

Agraeix a tothom el to i les propostes 

realitzades. 

 

El parc de bicicletes està incorporat i el parc 

infantil serà inclusiu. Pel que fa a la memòria 

veïnal, es vol que impregni tot el procés.  

 

El Vicepresident del Consell de Barri afegeix 

que a la Casa del Mig s'està treballant en un 

projecte de visibilitzar els orígens del parc i la 

seva memòria. 

Veí del C/ Mare de Déu del Port: 

· Explica que practica el ping-pong diàriament 

al Parc de l'Espanya Industrial. Destaca la 

funció integradora i social d'aquest esport. 

Exposa tres demandes de consens de les 

persones que fan servir les taules de ping-

pong. 

· Denuncia que 1 de les 4 taules que hi ha no 

té mesures reglamentàries i és perillosa, ja 

que els angles són molt punxeguts. 

Actualment, no s'utilitza per a jugar. 

· Assenyala que falta il·luminació a la zona, 

perquè moltes persones juguen fins que es fa 

fosc.  

· Exposa que falten espais on deixar les 

pertinences (jaquetes, motxilles, etcètera) i 

Marc Serra pren nota i es compromet a 

substituir la taula no reglamentària, així com 

estudiar la qüestió dels bancs. Pel que fa a la 

il·luminació, s'ha de pensar un ús raonable per 

garantir la il·luminació a les tardes d'hivern, 

però que es pugui apagar a partir d'una hora 

determinada per a preservar el descans dels 

veïns. 
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Intervenció Resposta 

demana si es podrien instal·lar 1 o 2 bancs al 

centre de la zona de taules.  

· Critica que no hi hagi lavabos públics a un 

parc amb tantíssima afluència de persones i 

tantíssimes activitats diferents. 

Veïna: 

· Denuncia que la manca de lavabos públics 

provoca que s'orini a diversos indrets del parc, 

generant problemes de pudor.  

· Explica que a l'estiu, la zona “de dalt” de les 

torres, s'escalfa moltíssim. Demana si es 

poguessin instal·lar jardineres i altres 

elements per a rebaixar la temperatura. 

· Denuncia la quantitat de brutícia que hi ha al 

llac a causa de l'incivisme. 

· Critica que els patinadors fan servir la zona 

del tobogan del drac, impedint que els infants 

el facin servir. Demana que es pensi en una 

zona pròpia que puguin fer servir. 

Marc Serra respon que hi ha una bona notícia 

pel que fa als lavabos: s'instal·larà una 

guingueta amb servei de bar que haurà de 

tenir lavabos de pública concurrència. Aquest 

fet no impedeix que s'hagi de pensar en si 

instal·lar altres lavabos, ja que és fonamental 

que tinguin manteniment. Hi ha una proposta 

que s'està estudiant relativa a ubicar uns 

lavabos a la zona de l'helicoide. 

 

Aida Guillén afegeix que la guingueta obrirà 

durant el 2022: depèn d'una licitació de Parcs i 

Jardins i no es pot concretar encara la data. 

Marc Serra respon que hi ha un col·lectiu de 

patinadors que està assistint als processos 

participatius: se'ls hi farà arribar el malestar 

que hi ha amb la zona del drac i se'ls hi 

demanarà que ajudin a trobar una solució. 

Valora molt positivament tenir-hi interlocució. 

Pel que fa a la plaça dels Països Catalans, els 

patinadors hi estan molt a gust, fet que no és 

obstacle perquè, quan arribi el moment, 

s'haurà de renovar l'espai, ja que hi ha un 

acord amb ADIF. 

Veïna: 

· Considera important que es tanqui el parc. 

Denuncia que l'última porta giratòria que es va 

instal·lar, per a sortir del poliesportiu, ha 

generat que els divendres hi hagi centenars 

de persones fent festa fins tard. Demana que 

es pensi com solucionar aquest problema i 

que es respectin els usos i els horaris del 

parc.  

· Es mostra d'acord amb la zona d'esbarjo de 

gossos, però opina que ocupa massa 

superfície. 

Marc Serra respon que es pren nota: no és 

fàcil, ja que s'ha de garantir que les persones 

que fan servir el poliesportiu puguin sortir. No 

consta que hi hagi un problema greu, 

tanmateix es tindrà en compte, es treballarà i 

els divendres s'enviarà Guàrdia Urbana. 

Veïna de l'AVV Hostafrancs: Demana que 

s'arregli el que s'arregli, després s'ha de 

vigilar: opina que caldria pensar en la figura 

d'un vigilant de parc. 
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Intervenció Resposta 

Veí: 

· Explica que el tram del C/ Watt que dóna al 

llac del parc, s'acumula molta brutícia. Opina 

que seria positiu enjardinar aquella zona i 

tancar-la, per preservar-la. 

· Es mostra d'acord que el parc s'ha de cuidar 

entre tots, però opina que els ciutadans no 

poden enfrontar-se a les persones que tenen 

comportaments incívics. 

Marc Serra respon que hi ha constància del 

problema: és on s'acumula més brutícia, més 

insectes i plagues, etcètera. S'està estudiant 

tècnicament d'eliminar-lo, perquè no és cap 

valor afegir. L'objectiu és que l'aigua estigui 

més neta. 

 

Veïna: 

· Demana que es mantingui el frontó, a la 

ubicació que es consideri. Opina que és un 

esport popular que s'utilitza. 

· Demana fer un espai amb bones pistes pels 

patinadors. 

· Assenyala que el parc infantil és només fins 

als 12 anys, però que els adolescents també 

necessiten alguna zona d'esbarjo i joc. 

Marc Serra respon que la voluntat del districte 

és preservar el frontó, així i tot, s'ha de veure 

com i si és compatible amb altres usos: hi ha 

la proposta que la paret es pugui fer servir 

també per projectar pel·lícules. Hi ha 

constància que el frontó s'usa molt, 

especialment als matins. 

Veïna: 

· Explica que hi ha un tram del C/ Watt que 

està en molt mal estat i la vorera és molt 

petita. Demana si s'aprofitarà per arreglar-ho. 

· Se suma a la demanda de posar vigilància al 

parc i que hi hagi un manteniment continu. 

Marc Serra pren nota i afirma que, de 

moment, aquesta zona no està inclosa a la 

renovació. 

 

Es mostra d'acord que tan important com fer 

una obra és mantenir-la: implica una major 

dotació de treballadors de Parcs i Jardins i 

s'està treballant a ampliar la plantilla de 

treballadors de neteja. Ara bé, és necessari 

que cuidem entre tots i totes els espais 

públics: si som capaços de trencar aquestes 

dinàmiques incíviques, no caldrà tanta 

presència de Guàrdia Urbana. Això no vol dir 

que, quan el parc estigui acabat, no hi hagi 

igualment més recursos d'aquesta mena. 

Veí: Observa que l'espai d'esbarjo de gossos 

està davant del llac, que és la millor zona 

perquè passegin les persones. Demana que 

es rectifiqui. 

Marc Serra respon que l'espai de gossos era 

un dels temes més complicats: ara mateix, 

com que l'espai de gossos no és suficient, 

gairebé ningú l'està fent servir i els gossos fan 

servir tot el parterre. L'estratègia que s'ha 

decidit és ampliar i millorar l'espai de gossos, 

canviant-ne la ubicació, però s'ha de trobar un 

equilibri. Opina que s'està aconseguint un 

consens, no obstant això, en tot cas a la 

sessió final s'acabarà de comunicar quina és 

la ubicació definitiva. 
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3. Projecte plaça Vidriera.   

 

Carmen Guerrero, arquitecta de l’Estudi SCOB i redactora del projecte, comparteix presentació 

en pantalla. Informa que actualment s'està redactant el projecte executiu. Explica que la pl. 

Vidriera ja està consolidada: s'ha partit d'una diagnosi de l'entorn, per integrar-la a la trama 

urbana i solucionar les mancances que presenta. Valora que la configuració actual és correcta, 

però que reconfigurant els usos de l'espai central se li podria donar més vida. Destaca que 

s'han detectat problemes amb la gestió d'aigua, que s'acumula per causa de la manca de 

vegetals i els pendents actuals i desgasta els elements de la plaça.  

 

El projecte busca ampliar la superfície permeable de la plaça a l'espai central, millorant el 

drenatge. Per a les inclinacions problemàtiques dels parterres es crearan uns límits que 

comptaran amb mobiliari urbà adaptat, coincidents amb les línies de la plaça, que contribuiran a 

disminuir els pendents i millorar la vida i el manteniment de la vegetació de la plaça. També es 

consideraran estructures vegetals baixes per a millorar la visibilitat. Pel que fa als jocs infantils, 

se substituiran els actuals per jocs més inclusius i naturalitzats i menys conductius, que 

permetin un aspecte més tou i contemporani.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna: 

· Conta que les persones que viuen de recollir 

ferralla, fan servir la plaça i el mobiliari urbà 

per a treballar i que aquest es trenca. Demana 

que es tingui en compte. 

· Denuncia que les voreres del C/ 26 de gener 

1641 estan en molt mal estat i que són un 

perill per a les persones amb mobilitat 

reduïda. Demana que s'arreglin. 

Marc Serra agraeix els comentaris i afirma 

que hi ha constància de tots els problemes de 

la plaça i, justament per això, es proposa la 

intervenció. La presentació d'avui és un 

avantprojecte que està obert a millores: és 

important tenir en compte que hi ha una part 

del pressupost reservada per al 2022 i que cal 

prioritzar aquesta obra s'executa enguany. 

També demana que es consideri que no es 

tracta d'una renovació integral de la plaça, 

sinó una posada al dia de l'espai. 

Veïna de l'AVV Hostafrancs: 

· Demana que es faci arribar el projecte a 

l'associació de veïns i veïnes. 

· Comunica que tenia entès que el C/ 26 de 

gener 1641 estava pendent de renovació. 

Demana informació al respecte. 

Marc Serra es compromet a compartir el 

projecte amb l'AVV. 

 

Sobre el C/ 26 de gener 1641, respon que 

està a la llista de prioritats del districte. Hi ha 

recursos per fer millora de voreres: a curt 

termini no es podrà fer una renovació integral 

del carrer, però s'hi podrà intervenir enguany. 

Vicepresident del Consell de Barri: Pregunta si 

aquest projecte es treballarà de forma 

participativa, si hi haurà alguna comissió o la 

proposta presentada ja és la definitiva. 

Marc Serra respon que no hi haurà procés 

participatiu, ja que no es pot fer amb tot, si bé 

les propostes d'avui es traslladaran a l'equip 

tècnic i també és possible remetre comentaris 

mitjançant un correu electrònic, un IRIS o a 

través de la tècnica de barri. El que s'ha de 

decidir és quin tipus de joc infantil s'hi instal·la 
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Intervenció Resposta 

i això es treballarà amb la comunitat educativa 

de l'escola. 

 

El Vicepresident del Consell de Barri es 

mostra d'acord que no hi hagi procés 

participatiu, si bé demana que es pugui 

compartir el projecte per tal que el veïnat el 

conegui i pugui comentar.  

Veïna: 

· Assenyala que la plaça està mancada de 

llum. Però desconeix quina pot ser la solució 

adequada. 

· Demana que s'estudiï bé quins jocs i 

mobiliari s'hi instal·len, perquè ara mateix els 

infants de l'Escola Gayarre van a la pl. de la 

Farga i no a la pl. Gayarre. 

· Proposa que es porti el procés participatiu de 

la plaça als infants de l'escola, que saben 

millor que ningú què els hi agradaria que hi 

hagi. 

 

Veí de l’AFA de l'Escola Gayarre: 

· Explica que actualment els infants de l'escola 

no volen fer servir la pl. Vidriera. Segurament 

té a veure amb el mal estat dels jocs infantils i 

que, a hores d'ara, la plaça és més aviat un 

pipicà. Les famílies consideraven que els jocs 

infantils haurien d'estar perimetrats amb una 

tanca. Dubta del projecte actual i demana que 

es repensi una mica.  

· Demana que es tingui en compte com s'està 

definint el nou pati de l'Escola Gayarre i els 

jocs que hi incorporarà, que formarà part del 

programa de Patis Oberts els caps de 

setmana.  

· Considera que si s'activessin els locals de la 

plaça (per exemple, amb una cafeteria o algun 

espai d'entitats), canviaria molt la vida de 

l'espai, si bé és conscient que això ja és més 

complicat. 

Marc Serra respon que hi ha marge per parlar 

amb l'AFA i la comunitat educativa sobre el 

tipus de jocs. Pel que fa al perimetratge, la 

política de la ciutat és de no fer-ho, 

exceptuant casos de seguretat. Caldrà valorar 

el tema dels gossos, es traslladarà a l'equip 

tècnic.  

 

Valora que és important activar els baixos, si 

bé s'hauria de trobar una opció que no afecti 

el descans veïnal. 

Veí: Recorda que el C/ Leiva es va poder 

renovar en el període d'1 any. Demana que el 

C/ 26 de gener 1641 es renovi. 

 

Veïna de la pl. Vidriera: Demana que no es 

posi cap bar a prop de la plaça. Recorda que 

fa 6 anys hi havia hagut 2 i havia afectat 
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greument a la convivència dels veïns. 

 

 

4. Pla Cuidem Barcelona. 

 

Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, comparteix presentació en pantalla. 

Explica que el pla ha arrencat al mes d'octubre i que durarà fins que entri en vigor la nova 

contracta de neteja al districte, al mes de setembre. Es parteix d'una comprensió integral de la 

neteja i manteniment de l'espai públic i es comptarà amb una inversió important, tant en 

recursos directes com en treballadors, que pretén territorialitzar-se a l'àmbit del barri. 

 

Destaca que el pla de xoc invertirà 70 milions d'euros a tota la ciutat, això l 2021 ha implicat 315 

€ per cada ciutadà i ciutadana. S'han identificat 100 punts de manteniment integral a tota la 

ciutat: a Hostafrancs s'hi han inclós la pl. Joan Corrades i els entorns del Mercat d'Hostafrancs, 

on s'han fet intervencions durant els passats 4 mesos i es continuaran fent. També es farà un 

pla de manteniment integral d'àmbit del barri, que constarà de 3 fases:   

 Treball previ de diagnosi. 

 Fase informativa i de debat: es convocarà els veïns i veïnes al mes d'abril, per a 

 identificar els punts on hi ha problemes. Després es faran passejades per a concretar 

 les intervencions.   

 Fase de retorn: es crearan taules participatives de manteniment. L'objectiu és tenir un 

 espai específic amb els responsables i els operaris que duen a terme les actuacions, 

 on treballar les problemàtiques de manteniment que sovint apareixen als consells de 

 barri.  

 

 

5. Torn obert de paraules.  

 

Intervenció Resposta 

Veïna: Demana que es pugui parlar de la 

distribució dels contenidors als carrers. 

Assenyala que al seu carrer, la concentració 

de contenidors genera problemes de soroll a 

causa dels camions i que algunes persones 

que treballen la ferralla els buiden i les voreres 

estan brutes sovint. 

Marc Serra respon que gestionar la recollida 

de contenidors no és senzill: és cert que 

l'horari nocturn genera molèsties. Amb el nou 

contracte de neteja es renovaran els 

contenidors  i els vehicles, que se substituiran 

per uns de menys sorollosos. Igualment, es 

compromet a revisar la distribució dels 

contenidors d'aquesta zona.  

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla: 

· Demana si el Pla Cuidem Barcelona 

s'aplicarà per igual a tots els barris del 

districte. 

· Desaprova la seva intervenció tal com consta 

a l'acta passada del Consell de Barri de 

16/11/2021. 

Aida Guillén respon afirmativament: el pla es 

desplegarà a tot el districte. 
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· Demana que es traspassi a la sra. Carla 

Garcia, al Passeig Sant Joan, que 

enregistrarà uns documents que porta. 

· Anuncia que ha demanat poder assistir al 

pròxim plenari del dia 10.  

Veïna del C/ Masnou: 

· Vol presentar una queixa per l'abús de l'espai 

públic de 2 bars ubicats a la confluència del C/ 

Masnou amb Espanya Industrial.  

· Demana saber què s'ha de fer perquè les 

denúncies successives que s'han presentat a 

la Guàrdia Urbana tinguin efecte. Hi ha un 

dels bars que té una terrassa il·legal que 

bloqueja el trànsit. Vol saber si hi ha cap 

intervenció pensada. Expressa sensació 

d'abandonament institucional 

Marc Serra respon que hi ha una taula de 

policia administrativa quinzenal on es van 

actualitzant les principals queixes. Afirma que 

les denúncies a la Guàrdia Urbana són una 

bona via i afegeix que també es pot interposar 

una instància. Pren nota i demana a les 

veïnes parlar amb més detall un cop acabi el 

Consell de Barri.  

Veïna: 

· Felicita la feina que s'està realitzant a l'espai 

públic. 

· Assenyala que el C/ Muntades està en molt 

mal estat: les voreres són molt difícils de 

transitar. Vol saber si hi ha prioritat 

d'intervenir-hi. 

Marc Serra respon que hi ha constància dels 

problemes del C/ Muntades. Afirma que amb 

el Pla Cuidem Barcelona hi haurà opció de 

millorar aquest entorn i anima als veïns a 

participar en la pròxima reunió del mes d'abril. 

Veïna de l'AVV Hostafrancs: 

· Denuncia un problema de seguretat pública 

a la pl. dels Països Catalans: hi ha molts 

vehicles que circulen pel C/ Viriat, entren a la 

plaça pel pas de vianants i aparquen sobre la 

plaça, especialment a les hores que arriba 

l'AVE. 

· Sovint això també afecta els busos, que no 

poden aturar a les parades corresponents. 

· Demana que es repintin urgentment els 

“dameros” del C/ Tarragona. Amb el Pla 

Cuidem Barcelona, demana que se 

senyalitzin, “en vertical”, els “dameros” de 

bicicletes i patinets. 

· Comunica que uns veïns d'Hostafrancs han 

demanat que es comuniqui a Esquerra de 

l'Eixample que el Parc de Joan Miró necessita 

ser arreglat, perquè està en molt mal estat. 

Marc Serra respon que hi ha constància del 

problema de l'aparcament descontrolat a la pl. 

dels Països Catalans i que la Guàrdia Urbana 

ja està prenent mesures. 

Aida Guillén afegeix que dissabte passat ja es 

van interposar 5 denúncies. 

 

Marc serra respon que es pren nota i es 

demanarà que es repinti el C/ Tarragona. 

 

També es pren nota sobre els problemes del 

Parc de Joan Miró, un espai molt utilitzat i 

amb una problemàtica també associada als 

passejadors de gossos. Afirma que el Districte 

de l'Eixample ja hi està treballant i es 

compromet a compartir informacions al 

respecte. 

Veí de l'AVV Hostafrancs: 

· Recorda que es faci arribar el projecte de la 

pl. Vidriera a l'associació. 

· En relació amb el C/ Muntades, C/ 26 de 

Marc Serra respon que els locals del C/ Leiva 

ja han rebut inspeccions, una ordre de 

cessament i actualment estan tancats i sense 

activitat. Es compromet a continuar pendent. 
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gener 1641 i C/ Leiva, recorda que 

l'associació ha plantejat reiteradament el mal 

estat de les voreres. Pel que fa al C/ Leiva, al 

número 14-16 hi ha un bar que genera 

problemes de soroll i el veïnat es queixa 

contínuament. 

· Assenyala la problemàtica de la residència 

d'avis Mossèn Aunós: en nom dels usuaris i 

familiars, demana que el Consell de Barri faci 

una manifestació de suport a les seves 

reivindicacions davant la Generalitat. Informa 

que avui s'han manifestat a la pl. Sant Jaume. 

· Critica que els semàfors del C/ Tarragona 

continuen tenint problemes de coordinació. 

Demana que es resolgui i recorda que aquest 

fet s'ha manifestat diverses vegades. 

 

Es mostra d'acord en el mal estat del C/ 

Muntades i C/ 26 de gener 1641, però recorda 

que al C/ Leiva ja es va fer una intervenció de 

millora. 

 

Afirma que hi ha constància de la situació de 

la residència Mossèn Aunós. L'Ajuntament no 

té competències, ja que la titularitat és de la 

Generalitat, però s'està en contacte 

permanent amb els familiars i el conseller de 

barri d'Hostafrancs i de Salut hi està implicat i 

ha assistit tant a les reunions com a la 

concentració d'ahir a la pl. Sant Jaume. 

 

Pel que fa a la coordinació dels semàfors del 

C/ Tarragona, es compromet a traslladar la 

qüestió als serveis tècnics. 

Vicepresident del Consell de Barri: Denuncia 

haver vist una caixa elèctrica oberta al C/ 

Rector Triadó amb C/ del Forn. Afirma que ha 

vist diverses d'aquestes caixes obertes al 

barri. Demana si es pot traslladar aquesta 

informació a Endesa. 

Marc Serra respon que qui ha de tenir cura 

d'aquests temes és Endesa. Com a 

Ajuntament, es compromet a fer arribar 

aquesta preocupació a l'empresa responsable. 

Veïna: Recorda que el patrimoni del dipòsit 

que va originar el barri d'Hostafrancs no és 

visible i que hi ha la reivindicació de 

museïtzar. 

El Vicepresident del Consell de Barri respon 

que des de la Comissió de Seguiment hi ha 

consens perquè es pugui senyalitzar 

temporalment a l'espera que es pugui 

museïtzar. 

 

Marc Serra recorda que hi ha un projecte 

executiu de 100.000 € per a museïtzar-lo, 

però que ara mateix, per la situació actual, no 

és prioritari. Pel que fa a una senyalització 

temporal, es resta a l'espera d'una proposta 

de la Taula de Memòria. 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 

 

 


