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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

 

Data: 17 de juliol de 2018, 18:30h – 20:51h 

Lloc: teatre del Casinet d’Hostafrancs, Carrer Rector Triadó, 53 

 
Persones Assistents: 
 
Presideixen el consell: 
Sra. Laura Pérez,   Regidora del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. José Espin,     Vice-president del Consell de Barri 
Sr. Domingo Alonso,   Consellera de barri  
Sr. Xavier Farré,    Conseller Tècnic 
 
  
Consellers/es: 
  
Sra. Neus de Haro,   GMD Demòcrata 
Sr. Jordi Fexas,   GMD ERC 

Sra. Àngels Boix,   GMD PSC 

Sr. Fernando Alcalde,   GMD Ciutadans 
Sr. David Labrador,   GMD Ciutadans 
  
- 6 Entitats 

- Representants de GUB: Caporal Gemma Bassolas i agent Carles Abella 

  
Número de persones assistents: 50 

 

 
Ordre del dia 

1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

2) Informacions sobre el barri d’Hostafrancs 

3) Policia de barri. 

4) Procés participatiu del Pla d’Equipaments. 

5) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
Inici de la sessió a les 18:39. Josep Espín dóna la benvinguda al públic assistent. Abans de 
començar el Consell de Barri, demana tenir un record especial per una persona que va deixar-
nos la setmana passada. Es tracta de Fèlix Barbete, qui sempre ha participat als òrgans de 
participació del barri, als Consells i comissions. En destaca que era una persona molt implicada 
amb el barri, professor de l’institut Joan Coromines, i diu que es tracta d’una pèrdua important, 
remarcant que espera que es mantingui el seu esperit conciliador i el diàleg, el qual ha deixat 
una petjada al barri d’Hostafrancs. 
 
Segons l’ordre del dia, Josep anuncia l’aprovació de l’acta del darrer Consell de Barri si 
s’escau. 
 
Josefa Balduque, veïna de la Guatlla intervé per parlar sobre l’acta anterior. Diu que ella  no 
l’havia aprovat, que va demanar que es posés el nom de la “Josefa Balduque i Estua a l’acta 
anterior i no es va fer. Comenta que la qüestió estava relacionada amb la Guatlla. Diu que s’ha 
de modificar, llegeix un fragment en el qual es diu que “una veïna de la Font de la 
Guatlla...sense nom”. Reitera que aquesta veïna té un nom. Interpel·la a la Regidora i al tècnic, 
dient que s’haurà de parlar també del tema d’Hostafrancs i que està implicada amb Gran Via i 
San German. Diu que l’altre dia ja es va dir que es modificaria l’acta, demana que es modifiqui 
a la següent acta. Diu que “un tal Jordi” demanava que s’afegeixi els noms dels representants 
de l’Associació de Veïns. S’acomiada i diu que es veuran demà a la Guatlla. 
 
Josep diu que ho tenen en compte i s’afegirà a l’acta. 
 
Eva. Diu que no va poder assistir a la reunió prèvia. Cita l’acta anterior, a la pàgina 2 sobre 
l’espai d’informació d’Hostafrancs, cita que “l’espai Joan Corrades és un altre centre d’inquietud 
veïnal per activitats incíviques, en l’últim informe es percep més tranquil·litat”. Diu que això va 
ser temporal, la Guàrdia Urbana va ser efectiva però això ha canviat.  
 
Josep recorda que s’ha d’aprovar l’acta anterior, i que pels problemes que han succeït en el 
futur s’ha d’esperar al torn de paraules. 
 
Eva diu que s’espera al torn de paraules. Entenia que era una esmena.  
 
Josep demana al públic assistent si hi ha alguna esmena més. Així, es dóna per aprovada l’acta 
de l’anterior Consell de Barri. 
 
Tot seguit, Josep dóna la paraula a la Regidora per parlar del punt número dos de l’ordre del 
dia. 
 
 

2. Informacions sobre el barri d’Hostafrancs 
 
Laura Pérez dóna la bona tarda i agraeix l’assistència. Comenta que com han parlat prèviament 
amb el Vicepresident, es volen fer els primers punts d’una manera àgil, per tal de tenir més 
temps, com comentava la Eva, per poder fer preguntes. Recorda que a continuació volen 
presentar la Policia de Barri. Avui hi són aquí la Gemma i el Carles, de la Guàrdia Urbana, a qui 
després se’ls donarà la paraula. Comenta que també s’explicarà els resultats del procés de 
participació del Pla d’equipaments.  
 
Sobre informacions del barri, diu que anteriors Consells hi ha diferents temes recurrents, alguns 
s’han solucionat i altres no. Per exemple, sobre la plaça Herenni i Joan Corrades, aquests són 
temes dels quals s’acostumen a tractar. Recorda que s’està treballant de manera intensiva. 
Sobre la plaça Herenni, a través de l’instancia de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, que 
recull les queixes, es planteja una reunió amb els implicats, on participen serveis tècnics, 
districte, Guàrdia Urbana, i es va parlar amb persones referents de culte per que donessin la 
seva versió i ajudin a identificar. Diu que ara han passat una bona època. Prenen l’acord per fer 
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reunions de seguiment, sobretot dels joves amb dinàmiques “prefesta”. Diu que en Jordi 
Clausell pot explicar  també més coses sobre el tema. Comenta que els horaris finalitzen a 
l’hora establerta a les dues places, i recorda que la policia pot ajudar. 
 
Sobre la reurbanització de Leiva i Àliga. Ara es troben a la segona fase les obres del carrer 
Leiva entre Moianès i Hostafrancs de Sió. Diu que ja està obert el tram que era de la fase 1. Es 
va endarrerir al principi però ara es du un bon ritme. Recorda que hi havia quatre fases, la 
primera a Leiva entre Gayarre i Moianès; la segona entre Hostafrancs de Sió i Moianès; la 
tercera a Àguila, Vilardell i la Bordeta; i la quarta entre Hostafrancs de Sió i  Sant Roc. 
 
Comenta que l’equipament per joves a Leiva ja està finalitzat, i es troba a Leiva 67. Ara està en 
el procés d’equipar. Es tracta de 174m

2
, que començarà a funcionar al setembre, moment en el 

qual es farà una inauguració, portes obertes, i cita a Mireia perquè ajudi a preparar-ho. 
Comenta que es faran activitats entre setmana adreçades a joves de 16h a 21h de la nit i que 
en altres horaris també pot ser usat com a casal de barri o espais per entitats. També, des de 
juliol, s’utilitza l’espai per a l’Estiu Jove. Al setembre començarà el curs escolar amb tot el 
mobiliari. S’ha fet també un aparcament de bicis a l’entrada de l’equipament. Laura Pérez, cita 
Gerard, el qual potser pot explicar més sobre el tema posteriorment. Sobre l’avaluació dels 
Consells de Barri, recorda que hi ha un formulari a l’entrada per valorar els òrgans de 
participació. Es vol recollir quines millores es plantegen pels Consells de Barri. Així, es vol 
sistematitzar la informació i fer un retorn a la Comissió de Seguiment. Finalment crida a la 
participació a les Comissions de Seguiment, en les quals es defineixen l’ordre del dia. 
 
Laura vol comentar també una bona notícia sobre un tema que va aparèixer a l’anterior Consell 
de Barri. Es tracta del solar de Consell de Cent amb Tarragona. Després de presentar 
instàncies, finalment s’ha fet una neteja del solar de propietat privada al número 163 de Consell 
de Cent. Havien obert un expedient per aquest solar ocupat, al qual ara segueixen donant 
seguiment.  
 
Sobre Joan Corrades, el camí escolar i altres temes, volen deixar les qüestions per tractar-les a 
l’espai de debat. 
 
Dóna la paraula a la Gemma i Carles. Recorda primer que la idea de la Policia de Barri surt del 
Pla de Seguretat Local, partint de la bona iniciativa de la Policia Comunitària. La idea és dotar 
de formació i coordinació entre serveis, augmentar la proximitat de la Guàrdia Urbana, als quals 
dóna la paraula per tal que els assistents puguin conèixer els referents al barri d’Hostafrancs.  
 
 
 

3. Policia de Barri 
 
Gemma Bassolas té la paraula. Dóna la bona tarda, i presenta l’equip de la Policia de Barri, de 
la qual ella és caporal, i presenta Carles Abella com a referent d’Hostafrancs. Diu que la 
distribució és d’un agent per barri (en total 8) al districte de Sants-Montjuïc, un caporal i per 
sobre el sergent, en treball directe amb l’inspector, atenent a la jerarquia de la Guàrdia Urbana. 
També hi ha un treball transversal dels agents amb el districte, per accions relacionades amb 
serveis socials o salut mental, amb una comunicació i coordinació estreta amb la tècnica de 
prevenció, l’Ariadna, entre els quals es deriven els serveis que una o altres necessiten. 
Recorda que treballen per la comunitat des de la prevenció, pels veïns, per resoldre 
suggeriments, preocupacions. Assisteixen als Consells de Barri per saber les problemàtiques, 
fent un treball per a la ciutadania, la comunitat en general. Es tracta d’un treball conjunt amb els 
companys, traslladant incidències dia a dia. També es traslladen incidències i existeix 
col·laboració entre les policies treballant els torns de matí i nit. Per exemple, el tema de les 
places les quals tenen problemàtiques de dia i nit, intenten posar de la seva part, i destaca que 
és important que els veïns traslladin les seves preocupacions. 
 
Té la paraula Carles Abella. Dona la bona tarda, i es presenta com a referent de la Policia de 
Barri. Diu que abans d’Hostafrancs va estar 3 anys a la Policia Comunitària. Comenta que la 
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diferència entre les dues policies és petita. La principal diferència és que abans la feina la feien 
4 persones i ara són 11, amb els referents i comandaments. Sobre la feina, aquestes es 
divideixen en dues branques. Per un costat donar servei a queixes de veïns no urgents, és a dir 
que no actuen com una patrulla al moment (per això s’ha de trucar al 112 o 092), sinó que fan 
seguiment de queixes veïnals, conflictes, incivismes, etc. L’altra branca es tracte del contacte 
amb associacions, comerciants, Associació de Veïns, tot el que són contactes amb la 
comunitat. Conclou dient que estan a la disposició de la ciutadania del barri. 
 
Josep agraeix la intervenció, i ofereix un torn de preguntes, puntualitzant que es facin si algú te 
preguntes sobre el funcionament, no de queixes. 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Diego Garcia. Pregunta com poden contactar 
amb ells. 

Carles dóna un correu electrònic el qual apareix 
en pantalla (policiadebarri.sants@bcn.cat). 

Diego. Diu que truca a la Guàrdia Urbana per 
sorolls i li diuen que vagi al districte; aquest el 
tornen a derivar a la Guàrdia Urbana, i ara que 
estan junts demana per favor unificar. Diu que 
després explicarà el problema. 

 

Gemma. En relació al que ha dit Diego, diu que 
quan hi ha molèsties es bo, i és la via rapida, 
trucar al 092, així entra a sala una comunicació. 
Es deriva al districte on passa i envien una 
patrulla, aquesta va i informa del que passa. Allà 
el veí explicarà que passa i si es tracta d’un 
conflicte entre dos veïns s’intentarà fer una 
mediació. Puntualitza que a vegades no es 
poden comprovar les molèsties en el moment. 
Comenta que si que es diu que facin una queixa 
o formulari al districte, perquè en quedi 
coneixement, però no per passar el servei sinó 
com a informació del tràmit que es pot fer. Diu 
que és important que tornin a trucar, no només 
una queixa es soluciona en un dia, amb el 
temps perdura i, aquelles que es repeteixen, les 
treballen i intenten solucionar. 

Francisco. Intervé dient que agraeix el servei 
que fa la Guàrdia Urbana. 

 

 
Josep dona les gracies de nou a la Guàrdia 
Urbana per la presentació. 

Ferran Salla. Diu que a l’Ordenança Municipal 
recull que de les 21h a les 8h del mati no es 
pot fer soroll que molesti, i pregunta perquè no 
s’aplica. Diu que la gent fa el que vol, hi ha 
molt incivisme. Va parlar amb el Carles i li va 
comentar. Demana una solució. A la plaça 
Herenni cada dia hi ha festivals, pilotades a les 
persianes, i no s’arregla. Creu que a base de 
multa als pares si és gent jove, o altres 
mesures podrien ser solucions. Diu que els 
que estan a la plaça la passen magra. 

 

Carles Latorre. Vol saber el número de telèfon 
que ha sortit abans. Apareix en pantalla. 
Afegeix una aportació en la línia del que es 
parlava. Sobre el tema de les xarxes, diu que 
n’hi ha diferents a Hostafrancs. Els veïns les 
coneixen, xarxes de tot tipus, de compra-
venda de mòbils robats, pisos on viuen 
persones, de 40 m2 amb moltes persones (8-
12). Torna a afegir que els veïns ho saben, 
també sobre temes de drogues. Conclou que 
després tindran més temps per parlar-ne. 

Josep recorda que per queixes es farà després 
un torn en el qual es poden recollir. 
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Carme Piera. Continua el fil del Ferran. Diu 
que hi ha hagut millores però falta molt perquè 
tothom es comporti, demana normes, i afegeix 
que també hi ha queixes de l’altre costat de la 
plaça, hi ha diferències entre dreta i esquerra 
de la plaça. 
 

 

Gemma, en relació a les intervencions. Diu que 
des de la Guàrdia Urbana tots els torns estan 
treballant posant tota la seva part. Al que 
pertany a cada moment, les problemàtiques de 
matí i tarda, es passen la informació entre torns. 
Diu que es fas un treball constant a les places 
més problemàtiques. No només plaça Herenni, 
no només a Hostafrancs, a la resta també. 
Recorda que estan aquí per prendre nota, si 
estan a les reunions que van els veïns és per 
treball conjuntament. Dóna les gràcies. 

Eva. Pregunta sobre el protocol d’actuació de 
la Policia de Barri en relació al soroll, en grups 
reincidents. Diu que la nit següent torna a 
passar, i pregunta què passa amb grups 
reticents a parlar amb la Guàrdia Urbana. 
 
 

Carles. Diu que el seguiment és recollir 
incidències, sobretot a l’estiu en places 
problemàtiques, com Herenni, o Joan Corrades, 
treballar des d’una altra perspectiva que la de la 
brigada. Diu que les patrulles poden donar 
resposta immediata en aquell moment, 
comprovant, però recorda que la via publica és 
de tothom. En aquest cas diu que s’ha de trucar 
el 112 o el 092, i la patrulla actua. Clar que al 
marxar pot tornar a passar. Diu que té difícil 
solució si no hi ha un Guàrdia a cada 
cantonada, depèn molt del civisme de la gent. 

 
Josep dóna la paraula a Gerard Lillo per parlar del punt 4 de l’ordre del dia. 
 
 

4. Procés participatiu del Pla d’Equipaments. 
 
Gerard Lillo, tècnic de participació del districte, es presenta. Comenta que avui es vol fer la 
presentació del resultat del procés de participació a la zona centre de Sants-Montjuïc (afecta a 
cinc barris: La Bordeta, Hostafrancs, Sants, Sants-Badal i la Font de la Guatlla). Recorda que al 
març, al Consell de Barri, es va explicar, moment en que va donar inici del procés. Es partia de 
l’inventari i de necessitats. Es tracta d’un pla a 10 anys vista, i per això s’ha fet un estudi 
demogràfic,  per veure la necessitat associada a la població al 2026; quins equipaments seran 
necessaris per cobrir les necessitats. A partir de la diagnosi, s’ha fet el recull de propostes, 
mitjançant activitats, tallers amb la ciutadania. Finalment, al mes de juny es va realitzar una 
sessió de priorització. Recorda que ara es tracta de fer el retorn amb les conclusions.  
 
Diu que no es partia de zero, també s’han considerat propostes ciutadanes en altres espais 
com eren el pla de futur, o el procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal. Gerard presenta 
un PowerPoint amb les conclusions principals, apareixen les reivindicacions del barri 
d’Hostafrancs. Remarca que es demanen equipaments per a la gent gran, apartaments tutelats 
per gent gran i espais per joves i infants. Recorda que tot el que es comenta es troba al fulletó 
que s’ha repartit a l’entrada. 
 
Sobre les accions de participació que s’han fet, aquestes han sigut: Presentació als Consell de 
Barri, un grup de debat tècnic amb responsables d’equipaments del districte, tècnics sectorials i 
de serveis a les persones, una taula rodona amb persones expertes vinculades a la planificació 
d’equipaments de diferents districtes, grups de discussió pel barri, també per les persones que 
no poden assistir-hi, algunes d’elles a l’espai públic, a peu de carrer per tal de saber les 
demandes i, finalment, al juny el taller de priorització. 
 
En total, la participació ha sigut de 400 persones, amb paritat pel que respecta al gènere, i la 
franja d’edat majoritària d’entre els 30 i els 65 anys. S’han recollit un total de 80 propostes, 
s’han fet 13 activitats de participació, i s’han recollit 937 suports a la plataforma digital de 
participació. 
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Per territori, Hostafrancs és el que tenia menys propostes, 8 concretes, algunes compartides 
amb La Bordeta i Font de la Guatlla. 
 
A nivell sectorial, les que tenen més presència són educació, esports, infància, espais per 
entitats, i gent gran; també hi ha grans àmbits com són els nous espais o solars per acollir 
equipaments, i propostes que fan referència a la relació de l’equipament i l’espai públic. 
Les propostes han estat classificades en set: Cultura; Salut, esports i benestar físic i social; 
Teixit associatiu i veïnal; Educació i atenció a la infància; propostes pel jovent; Qualitat de vida 
de les persones adultes; Envelliment actiu. També s’inclouen tres actuacions transversals del 
conjunt d’equipaments: Optimitzar els equipaments existents, actualitzar usos de les 
instal·lacions municipals; Millorar la relació entre els espais públics i els equipaments; ja que 
s’ha constatat que no n’hi ha prou amb els solars disponibles, i explorar vies d’adquirir nous 
espais per construir equipaments. 
 
Pel que respecta a les propostes concretes al barri d’Hostafrancs, recorda que l’Ajuntament 
només és titular d’un solar, al carrer Diputació amb Creu Coberta, que té una superfície de 
1132m

2
 disponible per equipaments. Presenta les propostes concretes mitjançant un mapa amb 

les ubicacions en vermell. La primera tracta de fer nous equipaments culturals. Aquesta és 
principalment fer una biblioteca que doni servei als tres barris (Hostafrancs, La Bordeta i la Font 
de la Guatlla). Es proposa aprofitar al màxim el Casinet d’Hostafrancs, si les activitats de la gent 
gran es traslladen a un altre equipament, es podria fer aquí la proposta citada. També pel que 
respecta al teixit associatiu i veïnal, es proposa la creació d’un hotel d’entitats, demanda que 
inclou l’Associació de Veïns, la Ràdio Comunitària d’Hostafrancs i el Col·lectiu d’Artistes de 
Sants,la ubicació podria ser al solar del carrer Diputació. Vinculat a infància i envelliment actiu, 
es recull una reivindicació del solar del carrer Diputació com a espai intergeneracional, amb la 
proposta de fer una ludoteca o espai familiar o també un casal per gent gran. Es considera que 
aporta un valor afegit el tracte intergeneracional. Finalment les propostes en l’apartat de qualitat 
de vida de les persones adultes, es demana una ampliació del servei (PIAD), que podria fer 
canviar la ubicació actual, i si es reubica es proposa acollir també l’oficina del SARA. 
 
Gerard recorda que tota la documentació està a la web decidim.barcelona, on es pot veure els 
diferents barris i les propostes que s’han recollit. A partir d’ara l’informe el remeten a l’equip 
redactor del Pla d’Equipaments. Aquest estudia la viabilitat, fa el càlcul d’inversió i la planificació 
del calendari de construcció dels equipaments. Durant el proper mandat i el següents es podran 
anar executant segons el pressupost. Comenta que van demanar que també es fes una 
consulta a la Comissió de Seguiment del procés participatiu, per tal de fer un contrast veïnal, 
que hi hagi participació ciutadana durant tot el procés.  
 
Conclou dient que si algú té algun dubte, està encantat de respondre’l. Recorda l’enquesta de 
valoració dels Consells de Barri, per tal de millorar els espais de participació, la qual es pot 
lliurar al acabar la sessió. 
 
Josep agraeix la intervenció de Gerard i pregunta al públic assistent si algú té una pregunta 
sobre aquest tema concret. A continuació dóna pas al torn obert de paraules. 
  
 

5. Torn obert de paraules. 
 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Jordi Clausell de l’Associació de veïns 
d’Hostafrancs. 

Relatiu al tema dels equipaments, diu que a 
nivell d’Hostafrancs no hi ha reserva, per 
tant ens hem de centrar al del carrer 
Diputació. Demana insistir, concretar i fer 
calendari per saber què hi haurà a 

Laura Pérez, sobre l’equipament de monges, 
comenta que a continuació el Xavier 
n’explicarà més. 

Laura, sobre el tema de la teleassistència. Es 
tracta de serveis essencials, i hi ha el debat de 
si ha d’estar tot gestionat per l’Ajuntament. 
Aquest és un servei externalitzat. Es tracta 
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l’equipament. Diu que a menys d’un any, 
encara esperen concretar que hi haurà, no 
s’ha presentat el calendari d’execució. 

 

Lligant amb aquest tema, comenta que 
arriben rumors que el col·legi de monges de 
Leiva el tanquen. Diu que el districte es 
podria interessar, podria ser una alternativa 
a la manca de reserva de sol per 
equipaments. És un espai bastant gran. Tot i 
que no saben el que volen fer els propietaris. 

 

Sobre Leiva 67, comenta que abans de la 
inauguració volien fer portes obertes per als 
veïns, volien que s’informés als veïns de la 
gestió de l’equipament, per tal de facilitar la 
convivència, i explicar les activitats que es 
faran. Hi ha hagut alguns problemes que han 
comentat els veïns, hi va haver d’anar la 
Guàrdia Urbana i els Bombers per un 
problema amb l’alarma, perquè ja es feien 
activitats. Demana que s’informi als veïns, i 
creu que no es comença bé. Abans de que 
hi hagi el mobiliari ja es fan activitats. 
Demana saber a qui s’haurien de dirigir si 
sorgeix algun problema i que es tingués en 
compte al veïnat de cara a setembre.  

 

Sobre l’informe que ha fet la Regidora sobre 
el desallotjament del carrer Tarragona, diu 
que és una bona cosa, però hi ha un altre 
solar al qual té por que passin cap allà els 
que han desallotjat i el tema es cronifiqui, els 
problemes com més grossos més difícils de 
resoldre.  

 

Diu que fa 3-4 setmanes que hi ha queixes 
de veïns sobre el tema de la teleassistència. 
Sembla que hi ha un conflicte laboral entre 
els treballadors que fan el servei, segons 
informa CCOO, i el servei que havien de 
donar, diuen que no tenen personal. El 
sindicat diu que tornen a estar prestant el 
servei per mediació de la Generalitat, però 
que el conflicte continua. Vol saber si al 
districte es té constància i si saben les 
queixes dels veïns, els quals s’han adreçat 
més a serveis socials que a districte, però 
vol saber si hi ha una relació amb les 
famílies que els hi ha passat el tema. 

 

Tema places, diu que si es miren els 

d’un servei bàsic i que serveix a milers de 
persones. Ara han estat en vaga indefinida, 
amb impacte a les persones dependents, fins 
al 9 de juliol, on surt el primer resultat de 
mediació. Recalca que és un problema entre 
sindicat i empresa, l’Ajuntament no ho 
gestiona de manera directa. Preguntarà si hi 
ha dades per districte. La última enquesta 
després de la millora amb la geolocalització, 
recull que la valoració era de 9,4 punts, per 
tant si que és un servei necessari, el 9% són 
trucades d’emergència. El 82% d’usuaris el 
qualifiquen com a excel·lent. El 2017 ha 
augmentat el servei a causa de l’envelliment 
de la població. L’última valoració és de ciutat, i 
es preguntarà les dades per districte. És un 
tema que assumeix majoritàriament serveis 
socials. 
 

Pren nota dels comentaris sobre jornades de 
portes obertes, i recorda que sobre el 
calendari concret del Pla d’Equipaments, la 
idea és fer-ho el més aviat possible.  
 

Xavier Farré. Sobre el tema del carrer 
Diputació, recorda que la obertura s’ha 
desencallat durant el mandat. Els privats han 
fet molt al respecte, havien de compensar la 
urbanització. Després del Pla d’Equipaments, 
es concretarà quins poden anar aquest espai, 
es mirarà què es pot fer. L’ordre era primer el 
Pla i després veure què es pot encabir, 
recorda el que s’ha parlat del Pla 
d’Equipaments.  

Sobre el tema de l’escola Sant Vicens de 
Paül. Avui s’han reunit amb ells, s’han vingut a 
acomiadar per fer el tancament institucional. 
Encara els propietaris estan veient cap a on 
volen enfocar l’equipament. Tenen un espai on 
hi ha part de la comunitat, que són Germanes 
de la Caritat. S’ha de veure com el futur 
equipament potser hauria d’incloure la 
residencia de germanes. Diu que estan en 
contacte i que han mostrat interès en l’espai 
des de l’Ajuntament.  

 
Xavier. Sobre la superilla. Ara és el moment 
de la  devolució. L’Associació de Veïns va 
plantejar els seus punts, i respecten el 
moment de l’assemblea convocada. Per la 
seva part esperaran i veuran si se’n convoca 
una altra per explicar la devolució després. 
Remarca que hi ha tres o quatre grans 
consensos. Tant a les sessions de veïnat 
obertes com en altres, queda clar que es 
volen treure cotxes de l’interior del barri, tot i 
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historials de Consells de Barri i les 
audiències públiques, des de fa anys, és un 
tema constant. Amb el bon temps es 
multiplica. Entenen que es fan coses, però 
volen solucions. Si que hi ha una millora a la 
plaça Herenni, i ho agraeix al districte, la 
Guàrdia Urbana, l’església, i els veïns, però 
el problema segueix. Ara hi ha altres grups. 
Recorda que a la plaça Joan Corrades, 
abans quan hi havia paradeta de petards, 
semblaven les falles de València, van 
aconseguir que marxés la parada a plaça 
Espanya. Ara la plaça Joan Corrades és un 
niu de problemes per culpa de col·lectius 
incívics, i algun dels bars de l’entorn. 
Demana fer una reunió al setembre de 
valoració per plaça Herenni i també se 
n’hauria de fer una altra per la plaça Joan 
Corrades, la qual als matins sembla una 
deixalleria. 

 

Sobre el tema de la superilla d’Hostafrancs. 
Recorda que l’Associació de Veïns i la 
FAECH van convocar una assemblea 
nombrosa de veïns i veïnes, on es va 
constatar que la majoria de la gent que va 
participar no veia amb bons ulls la proposta 
del districte. Després s’han fet més jornades 
de treball per part de l’Ajuntament amb veïns 
i ara es va rebre el retorn. Es va treballar la 
proposta amb alguns punts acceptats i altres 
no. Des de l’Associació de Veïns, informen 
que a partir de setembre es farà una reunió 
amb els veïns que van participar en la 
proposta, i van acordar també que es 
convocaria una assemblea per saber l’opinió 
dels veïns. Si no hi ha un consens important, 
l’Associació de Veïns reclama que abans 
que comenci la superilla, es faci una 
consulta. Informa també que al setembre-
octubre l’Associació de Veïns i la FAECH 
faran l’assemblea. 

que no és gratuït i poden haver-hi algunes 
incomoditats, sobretot inicialment. Per treure 
cotxes que travessen el barri, la majoria del 
total de 6000 cotxes entren i surten per Gran 
Via, causant alts nivells de contaminació i 
sorolls. Les formules són les que són. No 
deixar entrar des d’Aragó i Creu Coberta. 
Aquests són acords grans, però diu que ara es 
poden discutir els “serrells”. Comenta que la 
proposta d’invertir els sentits de Béjar i Triadó, 
es va descartar i es busca la manera que no 
sigui tan invasiu, per trobar el màxim consens 
possible. Sobre la consulta, diu que s’ha de 
valorar què preguntes i com ho preguntes, 
sense negar la seva utilitat, però potser hi ha 
més fórmules. També remarca que el procés 
d’informació és important i és difícil traslladar-
ho a una consulta. Recalca la importància 
d’haver parlat en molts espais els perquès. La 
ciutat és complexa i les solucions són 
complexes. Els nivells d’informació nuls en 
punts complexes com la superilla no sap si és 
adequat relacionar-ho amb una consulta. 
Recalca però que es pot discutir. 
 
Domingo. Tema Joan Corrades i Herenni, i 
sobre la proposta de Jordi Clausells de 
trobada comenta que li sembla bé i es buscarà 
acord amb els veïns. 

Conxita. Comenta un tema recurrent, la 
brutícia. Diu que saben que es neteja però 
diu que s’hauria d’iniciar una vigilància 
perquè la gent no sigui tant incívica i bruta. 
Diu que a carrer Leiva amb plaça Espanya, 
va veure dues senyores orinant, una al mig 
del carrer i l’altre a un portal, a quarts de 8 
de la tarda. Estava impactada, però no va fer 
fotos. 

Tema del parc de l’Espanya industrial, diu 
que sap que s’hi està treballant. Hi va haver 
una plaga de rates i paneroles, s’han tractat 
però comenta que han estat buscant la clau 

Laura Pérez. Sobre alguns dels temes de 
ciutat com la desratització, diu que es 
preguntarà quin és el criteri. Creu que hi haurà 
reflexions dels tècnics, es preguntarà i es farà 
el retorn a la Conxita i/o al proper Consell de 
Barri.  

També, del tema del quadradet de l’Espanya 
industrial, no saben identificar ni el Xavier ni 
ella quin és, es portarà la pregunta al districte i 
ciutat. 

Pren nota també dels temes de juntes de 
carrer Leiva. 
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del forat, volen obrir un quadradet que no es 
sap de qui és. Comenta que n’ha parlat amb 
la tècnica de barri. Diu que hi ha un focus, es 
desinfecta en una primera repassada,  i 
després s’ha de fer una segona repassada 
quan s’ha netejat, vol saber com està aquest 
tema. 

 

Demana a la Sra. Pérez, que quan vagi a la 
casa gran, digui que a Barcelona s’ha de 
desinsectar i desratitzar d’ofici cada tres 
mesos, no quan ho diuen els veïns. Afegeix 
que el problema no és dels productes que es 
posen, el tema del medi ambient no és 
excusa, i creu que és un tema econòmic, les 
empreses els falta gent. Creu que els 
productes són innocus i hi ha una normativa 
europea. Diu que a l’eixample està fatal i tot 
es comunica per les clavegueres. 

 

Diu que repunten els delictes, sobretot els 
carteristes que també baixen a la línia verda. 
Un tema afegit als sorolls són els gamberros 
que van amb skate i bicicletes, que no 
respecten res. Diu que majoritàriament són 
nois de fora, europeus, i que es va enfrontar 
amb uns de Sud Amèrica, que potser eren 
argentins, els quals no eren mal educats 
però haguessin fet mal a una senyora, a la 
zona de parc i jardins del carrer Tarragona. 
Sap que és un tema que s’ha de treballat, la 
Policia de Barri recull les queixes, però diu 
que la patrulla ha d’intervenir. Remarca que 
eren educats i no va passar res. 

 

Diu també que hi ha un problema amb 
mosques al carrer Leiva que poden ser 
d’una espècie d’arbre, i també un problema 
amb gavines i coloms, i que poden picar. 

 

Sobre el tema de les obres de Leiva. Diu que 
té fotos de les juntures de les rajoles les 
quals no estan ben cobertes, s’ha de 
demanar a l’empresa que ho repassi, ja que 
si es filtra la rajola es fa malbé. 

Xavier. Sobre el tema de les rajoles de Leiva 
diu que ho preguntaran. Recorda que a les 
obres de l’Ajuntament, gran part s’externalitza, 
es fa per concurs. En aquesta obra, una 
empresa va guanyar un concurs, i quan acaba 
hi ha una supervisió d’un tècnic que firma la 
qualitat de l’entrega de l’obra. Quan acabi es 
farà la supervisió de tota l’obra. 
 

Carles Latorre. En referència al bus 91. Diu 
que a finals d’any passat es va retallar des 
de la Boqueria a Calabria, a l’ambulatori de 
Manso. Estava considerat com un autobús 
de barri, emblemàtic, però l’altre dia va anar 
al mercat de Sant Antoni, va passar per la 
Boqueria i a on treballava. Des de les 12:21 
(va arribar a les 12:26) i no hi havia bus fins 

Josep demana preguntes concretes al públic 
assistent. 
 

Xavier. Tema del bus 91. Recorda que a la 
comissió de seguiment es va parlar, la Bordeta 
és el barri més afectat i està molt implicat i es 
manifesta. Originalment havia de desaparèixer 



 
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, 17 de Juliol de 2018  10 

a les 13:08. Només hi ha un autobús i un 
xofer que dóna la volta. Diu que això no és 
un servei. Abans a la Boqueria, hi havia 
molta gent que agafava aquest bus, 
agafaven el metro fins liceu i després el bus 
91 que sortia davant de la Boqueria. 
(interrupció de Josep per demanar al públic 
si pot fer les preguntes concretes). Pregunta 
si la línia farà el servei un altre cop, de la 
Bordeta a la Boqueria, i afegeix que ara que 
hi ha el nou mercat de Sant Antoni creu que 
seria interessant. 

 

Sobre el tema de les motos i les bicis. Des 
de Béjar, Elisi, fins a Sant Nicolau, ha vist 12 
motos sobre la vorera, i 4-5 bicicletes 
lligades a les faroles i arbres. Hi ha molts 
motoristes i ciclistes que no fan cas a 
semàfors ni senyals. 

 

També del tema del carrer Tarragona, diu 
que el carril bici, els vianants, les terrasses, i 
quioscos són un perill evident. 

de la nova xarxa, les mobilitzacions van fer 
que es revalorés, i es van posar recursos que 
no hi eren per salvar un bus 91. L’acord de 
mínims era el recorregut, que està més o 
menys pactat amb els veïns i veïnes de la 
Bordeta. Entenen que la ciutat ha canviat, hi 
ha línies que ofereixen altres serveis, però no 
podien mantenir-ho tot. Prioritzaven el centre 
mèdic de Manso, donant la volta a prop de 
Sant Antoni. Sobre la freqüència, entenen que 
és un problema. S’han fet propostes que 
encara no s’han aprovat de possibles usos del 
91. Proposa incorporar a l’Associació de veïns 
o qui vulgui a l’espai a on normalment es parla 
amb la gent de la Bordeta. Hi ha dues 
propostes sobre la taula que s’estan valorant: 
Augmentar la freqüència en una franja horària 
(de 9 del mati a 3 de la tarda) pels usos que 
tenia el bus històricament abans de modificar 
la freqüència. Per anar a Manso a les 
consultes, plantegen doblar el nombre de 
busos a aquest horari, i reduir a la meitat la 
freqüència. L’altra proposta és ajustar les 
parades per canviar de bus a plaça Espanya, 
esperant a la mateixa parada i enllaçant per 
exemple amb l’H16 per anar a Manso o el 119 
per anar a l’Hospital Clínic i a altres punt de la 
ciutat. Aquestes són propostes que estan 
sobre la taula i s’ha de veure com les valora el 
veïnat. 

 

Laura sobre els temes de les motos i bicis, 
aquest és un tema de ciutat, vivim a barris, no 
tenim grans avingudes i espais verds, s’ha de 
conviure amb la gent que no es comporta a la 
via pública.  

Xavier. Sobre les bicis i les motos. Recorda 
que als consells de barri s’està portant un 
fitxa, sobre una campanya per ubicar 
aparcaments de bici reglats (les “Us”). Les 
municipals estan ubicades però volen 
identificar-les en àmbits més privats o zones 
concretes que es concentren. Diu que quan 
acabin la sessió es poden recollir els punts 
d’indiciplina que identifiquin, que els veïns ho 
apuntin i es recollirà. Serà de gran utilitat. 

 

Domingo. Sobre el tema de les motos, diu que 
s’ha acabat la moratòria, que fins ara es feia 
la vista grossa, però que ara s’estan multant 
més les motos. La Guàrdia Urbana aplicarà 
l’ordenança d’aquí a poc.  

 Xavier. Informa del compliment de la directiva 
europea de la llei de protecció de dades. Qui 
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no vulgui ser enregistrat es pot ubicar a una 
zona on no seria gravat. Recorda que s’ha dit 
a tots els Consells i es volia informar avui 
també. 

Sílvia Cruz. Diu que el problema és 
educacional. Els nois de plaça Espanya, no 
recullen la merda dels gossos, a plaça 
Herenni s’ha resolt el tema del culte, i creu 
que si enlloc de fer reunions als edificis, 
s’apropessin al barri, a les places seria 
millor. Així la gent veu que en el barri estan 
en això, i demana que sigui a una hora més 
tard per la gent que treballa. Han posat una 
paperera davant l’església, però aquesta 
està buida. Demana proximitat de 
l’Ajuntament cap al barri, perquè la gent vegi 
que tots estan amb això. Del carril bici de 
Tarragona, diu que la gent sap que no passa 
res amb la policia, i que si no els hi fan res 
no marxaran. Han de tenir més eines i 
proposa fer els Consells de Barri insitu, al 
mateix lloc. 

Laura Pérez. Diu que li agrada la idea de la 
Sílvia de fer els Consells a l’espai obert. 
Recorda que es fan coses, amb la Policia de 
Barri, Agents Cívics, Tècnica de Prevenció, 
intervencions específiques. Remarca que no 
és el mateix un grup de joves que un bar, o el 
vandalisme i les bicicletes. Diu que el veïnat té 
un paper actiu, no com a policies. Diu que 
com ens comportem és important, que s’ha de 
fer pedagogia, s’ha d’ensenyar a la ciutadania, 
i que hi ha un rol dels ciutadans. És conscient 
que hi ha problemes de vandalisme i soroll.  

 

Diego Garcia. Comenta que hi ha un 
problema des del 2016, 2017 i ara també al 
2018, a la illa entre Diputació, Príncep Jordi i 
Creu Coberta. L’Associació de Comerciants 
han posat una illa amb una tarima i altaveus, 
autoritzat amb música electrònica fins les 11 
de la nit. Són dos altaveus de 200W, i el so 
que rebota a l’hotel retorna augmentant fins 
a 1000W un lloc on dorm gent, que treballa. 
S’ha avisat a la Guàrdia Urbana, s’ha obert 
un expedient i fa tres anys que segueixen 
igual. La normativa diu que les actuacions 
musicals al carrer estan prohibides de 22h a 
10 del matí, sense amplificació, altaveus o 
instruments de percussió. 

 

La segona denúncia que vol fer és en relació 
a l’Hotel Plaza. A la terrassa hi ha música 
fins la 1:30 del matí, s’escolta des del carrer. 
Paren a la Guàrdia Urbana, truquen al 092. 
Remarca que són veïns del carrer Leiva i 
també ho escolten. Els fets han estat 
denunciats des del 2017 i no passa res. En 
la nova construcció de l’hotel, la terrassa és 
amb barra. Diu que una cosa és música 
ambiental, però música electrònica a tope no 
és el mateix. Diu que ja hi ha bastant amb 
Maria Cristina a la Mercè i Sant Joan, l’orgull 
gay, tot això està bé, són excepcions, però 
més no. Pregunta, fem ciutat o que fem? 

 

Sobre l’avinguda Mistral, comenta que la 

Laura diu que preguntarà sobre l’expedient de 
Creu Coberta o el número d’activitats de 
l’Hotel Plaza. Hi ha la ordenança, però hi ha 
altres establiments que tenen altres permisos. 
Recorda que a plaça Espanya s’està fent un 
esforç per prioritzar els veïns. Per les Festes 
Majors es fa una valoració, es parla amb els 
veïns, i diu que hi ha canals per fer 
l’avaluació. És cert que hi ha activitats a la via 
publica, i reitera que el tema de la Creu 
Coberta ho miraran.  

Xavier. Respecte a les llicències. Recorda que 
hi ha la normativa d’impacte acústic diària i 
ordinària, i també hi ha llicències específiques 
per determinades actuacions, també ordenat. 
En un espai només hi poden haver 12 
llicències extraordinàries, a l’any, permet fer 
actuacions com la Festa Major, el Meeting 
Point, o puntualment música electrònica; si és 
cada cap de setmana es pot comprovar, no 
tindria autorització. La majoria d’entitats que 
participen ho fan a traves de la llicència que 
atorga l’Ajuntament. El que es fa al parc de 
l’Espanya industrial ha canviat. Abans hi havia 
quatre actuacions a la Festa Major i ara 
només una, la unitària), s’intenta fer balança 
als llocs amb més i menys pressió, reubicant. 
El parc té moltes demandes per fer activitats, 
es deneguen sistemàticament, s’han congelat 
les que hi ha i s’han intentat reduir algunes 
com la de la Festa Major. 

De l’Hotel Plaza, ho apunten per comprovar-
ho. Del nou hotel, diu que aquest estarà regit 
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zona de gossos és més gran que la zona 
infantil. Demana una ciutat per a les 
persones. Diu que pacificar és començar per 
educació. 

per la mateixa normativa que la resta d’hotels. 

Xavier. Sobre Maria Cristina. Diu que l’espai 
de gossos és tant gran per la normativa 
d’animals de companyia, ara en moratòria, en 
la que les entitats de protecció dels animals 
van exigir un espai a cada districte superior a 
700m2. A l’eixample no n’hi havia perquè és 
molt complex i es va crear aquest. El de 
Sants-Montjuïc està a la Marina de Zona 
Franca. 

Maria Giral. Es queixa de les orquestres al 
carrer, creu que el volum és insuportable. 
Estan a casa i els molesta la música. Diu 
que moltes vegades comença a les 11 i 
acaba a la matinada, en dies de cada dia. Es 
fan en carrers que retronen, i creu que si es 
mesuressin els decibels no estan dins de la 
llei. Això passa a Hostafrancs durant les 
Festes Majors, al carrer Masnou, al parc de 
l’Espanya industrial. Algun altre cap de 
setmana també a l’Espanya industrial. Ella 
viu al carrer Masnou. Diu que per estructura 
de barri ressona molt. La gent marxa per la 
Festa Major però no tothom pot. Quan acaba 
la festa segueixen els gamberros fins les 8, i 
la Guàrdia Urbana no ve. Escriu a 
l’Ajuntament i rep contestes de pa sucat amb 
oli. Només el Síndic de Greuges l’ha escoltat 
i l’ha seguit. Diu que la contaminació 
acústica és per emmalaltir, diu que és un 
problema de salut. 

 

Referent als insecticides i raticides, diu que 
té dubtes que siguin innocus, són 
contaminants que poden causar problemes 
mediambientals i a les persones, s’ha d’anar 
en compte quins productes s’usen. 

Afegeix que el parc de l’Espanya industrial 
és un focus de brutícia, el llac era preciós, 
però ara l’aigua és bruta, està ple de 
botelles, el buiden i queden basals, és un 
focus de mosquits, són aigües podrides i fa 
pudor. 

 

Palmira Pijoan. Diu que dijous passat el V52 
va tardar 26 minuts a primera hora, a les 6, i 
el mateix dijous el V13 va tardar 26 minuts a 
les 14:30. A tot arreu has de fer transbord, 
per anar a Tetuan has de fer transbord, el 
V52 para a plaça Catalunya. S’ha d’aixecar 
una hora abans. Pregunta quins avantatges 
té. El V13 de pujada, entre 8-9h és un servei 
i a sobre és curt.  

Xavier. Sobre el tema del bus, diu que mirarà 
el tema de les freqüències. (La Palmira ha 
marxat abans que arribés la resposta). 

 

Juan Martin. Pregunta que mentre arriba la 
illa, que pensen fer amb Sant Nicolau i Béjar, 

Xavier. Del tema de Sant Nicolau-Béjar. Diu 
que a la sessió que es farà de retorn, una 
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diu que és una autopista, vénen d’Aragó a 
60 per hora, es pregunta per quan una 
solució. 

primera actuació fàcil pot ser tallar l’entrada a 
Sant Nicolau abans de la reurbanització, es 
valorarà.  

 

Maria Jesús Oraldilla. Diu que és el primer 
cop que ve. Vol informar-se de quin procés 
porta a que s’arregli un carrer o un altre. Viu 
a la carretera de la Bordeta, al número 28. 
Diu que es fan coses a Gran Via i Leiva i mai 
arriba a carretera de la Bordeta. Pregunta si 
és perquè és al final de Font de la Guatlla i 
mai arribarà. Comenta que la vorera de la 
part dreta, anant cap Hospitalet, és horrible, 
plena de bonys perquè ho tinguin en compte. 

Xavier. Sobre el tema de la carretera de la 
Bordeta, diu que està molt d’acord, ho estan 
prioritzant de cara al següent mandat. Ara han 
posat el focus a Leiva (com a carrer principal 
d’Hostafrancs sud), però creuen que s’ha de 
seguir invertint a la zona, està molt d’acord. 
No s’ha encomanat cap estudi encara, però 
seria el pas següent. Diu que és molt llarga, la 
carretera de la Bordeta fins Moianès, i que 
s’haurà de valorar les parts prioritàries, potser 
la primera part és la més necessària. Es té 
anotat com a deures. 

 

Josep Ortiz. De l’Associació de Veïns 
d’Hostafrancs. Sobre el solar desallotjat 
recentment, diu que ell va ser-hi i va veure 
l’actuació. Va dir fa mesos que hi havia 10 
barraques i algú se’n va riure. Des del balcó, 
va veure que al camió que es va emportar la 
brossa hi havia 25 matalassos, de matrimoni 
i individuals. La Guàrdia Urbana va 
identificar només a 6 persones i pels 
matalassos creu que hi hauria més gent.  

Afegeix que quan van marxar al vespre van 
sortir moltes rates de totes mides. Diu que 
s’ha de fer desratització immediata, i aclareix 
que avui ho han acabat de netejar. Demana 
que l’Ajuntament faci un seguiment i miri si 
es desratitza. 

Sobre el tema de Béjar-Sant Nicolau, diu 
que han de perseguir Núñez-Navarro, 
perquè ho tregui. Ara només hi ha 3-4 
barraques, però hi ha molts trastos i a les 
nits vénen furgonetes a recollir la deixalla. 

Xavier. Sobre el tema del senyor Sr. Josep 
Ortiz, diu que a qui s’ha d’insistir és a la 
propietat, el tema de la desratització és del 
privat. Diu que aquest cop a respost ràpid a la 
instància per la neteja. Diu que insistiran 
també al senyor Nuñez i Navarro. 

 

Oscar Alonso. Del Mercat d’Hostafrancs. 
Queixa per la Guàrdia Urbana. Diu que hi ha 
consum i tràfic de drogues als lavabos del 
mercat. És recorrent des de fa mesos, són 
personatges del carrer Vilardell, que entren 
al lavabo i fumen una cosa que no es 
marihuana. Diu que avisen a la Guàrdia 
Urbana i no es soluciona el problema. 

Xavier. Sobre el tema que comentava l’Oscar. 
(Aquest ja s’està parlant amb la Guàrdia 
Urbana mentre es dona resposta a la seva 
intervenció). Aclareix que és una denúncia a 
fer a la Guàrdia Urbana i a Mossos. 

 

Mònica. Sobre el problema de soroll a Leiva, 
el problema de l’Hotel Plaza. Diu que porta 3 
anys parlant amb ells, la subdirectora 
d’abans, quan parlava amb ella baixava la 
música. El problema és sobretot els baixos 
que retronen a casa. No només a horari de 
nits, des de les 6 de la tarda fins 10-11 de la 

Josep. Respecte al tema de l’Hotel Plaza, diu 
que al consell o a les comissions de 
seguiment no havia sortit. No eren conscients 
del tema i se l’apunten. 
 

Xavier. En resposta a la Mònica. Del tema dels 
sorolls, recorda que no s’ha vist a altres 
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nit. Diumenge es va trobar amb el Diego per 
parlar amb Alfonso Fernández, subdirector 
de l’Hotel. Van parar a la Guàrdia Urbana 
per queixar-se. El so des de la cruïlla amb 
plaça Espanya és molt gran, diu que les 
cases tremolen. Comenta que amb el 
contenidor dels comerciants han estat més 
tranquils. Afegeix que té el marit malalt a 
casa cada cop que sent la música. No es 
posa amb les festes com la de la Mercè. Ha 
parlat amb la Sra. Laura Pérez, i amb Neus 
Tormo a la seu del districte. Diu que aquest 
any la Gay Parade ha sonat molt. Del tema 
de les curses, es pregunta com pot ser que 
algunes es sentin i altres no. Trontolla molt la 
casa. Pregunta si hi ha el mateix control per 
tot. Passarà el calendari a la Laura per mail 
amb les curses i les festes que es fan. Es 
queixa també sobre comerç al carrer, les 
festes dels romans, les medievals amb les 
festes d’octubre,.. Diu que va a parlar amb 
Sr. Llanes, demana que baixin el to, li diuen 
que són pocs cops l’any, però tot suma. 
També es sent el Sónar. Diu que és un tema 
de salut. Es fan estudi dels cotxes, com a la 
carretera de Sants amb Consell de Cent, 
però pregunta que s’està fent d’aquest tema. 
Diu que hi ha més gent que truca al 091, i es 
queixa que li cobren les trucades al 091 i es 
posa nerviosa. Diu que han de sortir a 
caminar per no sentir el soroll. Demana 
millores amb tema sons, sobretot el tema 
dels greus. 

espais, el tema de l’Hotel Plaza. A llocs com a 
les taules de coordinació policial i altres 
reunions internes de treball (on hi ha Guàrdia 
Urbana, llicències espai públic, locals, etc.), ell 
hi participa com a conseller tècnic i no ho 
havia vist. S’ho apunta per incorporar-ho. Del 
tema del Meeting Point diu que estaran alerta 
per veure quines en fan. 
Sobre el tema de les curses, presenta unes 
estadístiques que es presentaran a Font de la 
Guatlla. És conscient que mai no n’hi ha prou. 
Són dades d’agenda BCN, d’activitats a Maria 
Cristina. Es veu com han anat baixant de 21 a 
14, i diu que no és un fet fàcil cada 
decreixement. A més s’han afegit els temes de 
convocatòries polítiques el darrer any. Al 2014, 
es van fer 9 activitats esportives i 5 de 
concert, mentre que de festa n’eren 2. El 
2017, any complert, de 9 s’ha passat a 4 
d’esportives; de 5 es passa a 3 concerts; de 
festa eren 2 i ara 1. Aquest any es faran dos, 
la Festa Major i la festa LGTBI. A banda es 
demanen informes per cada activitat, informes 
d’impacte acústic, i les activitats tenen 
limitadors, encara que segurament no n’hi ha 
prou. Evidencia el decreixement. Cada una 
d’aquestes activitats que no es fa és una lluita 
grandíssima amb els organitzadors. Recorda 
que la demanda de Barcelona és molt gran, i 
aquest espai en concret més.   

Joaquim. Tema nous espais d’equipament. 
Diu que està afectant una zona 
d’Hostafrancs i una de la Bordeta, que és 
terra públic, i si això ha d’anar fora, a 
carretera de la Bordeta, ja hi hauria espai 
per equipaments. Diu que es va dir que es 
miraria de desafectar aquests trossos.  

 

Tema obres al carrer Leiva, pregunta si els 
fanals i l’arbrat aniran al final de les obres. 

Josep diu que era una altra cosa, va sortir 
anteriorment, ho va demanar el Jordi. 

Domingo, sobre el tema dels fanals i l’arbrat, 
diu que es farà al final, creu que al novembre. 

 

Francisco Grau. Sobre el tema del consum 
de cànnabis a Vilardell 34, diu que hi ha un 
bar al costat des d’on s’asseu i veu molt 
moviment. D’aquí diu que es posen al 
mercat i és un problema de vandalisme, 
robatoris, de tot. Creu que s’hauria de 
tancar. Comenta que farà fotos i ho 
presentarà al districte. Diu que no és bo pel 
barri. 

Domingo. Sobre el tema del club cannàbic. 
Diu que el local té les llicències. Afegeix que 
no s’ha de relacionar el tema del consum amb 
la delinqüència que es pugui donar al mercat. 
És un tema que depèn de Guàrdia Urbana i 
creu que no s’han de lligar els temes. 

Jordi. De l’Associació de Veïns. Refent al que 
deia el Joaquim. Diu que és un tema que es va 
parlar anteriorment, que encara queden espais 
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afectats, a passatge Gelabert a carretera de la 
Bordeta, afectat fa 30 anys. Aclareix que està 
afectat per viari, no per equipament. 
L’Associació de Veïns diu que si no tenen cap 
calendari d’execució, que es desafecti perquè la 
gent visqui tranquil·la. Un dels problemes a 
Hostafrancs és que no hi ha reserves de sòls 
per equipaments (per això el tema de l’escola 
de les monges), la població està envellida i no 
hi ha casal d’avis. 

Diu que no és normal el que fa l’Hotel Plaza. 
Del tema de Creu Coberta, diu que és 
l’Associació de Comerciants, no la de Veïns. 
Demana arreglar el tema de la contaminació 
estàtica. També és un problema a Font de la 
Guatlla amb el Poble Espanyol. Sembla que 
hi hagi gent amb privilegis i els veïns aquí 
estan patint. 

Diego intervé després de parlar el Xavier 
sobre la reducció d’activitats a Maria 
Cristina. Diu que la conclusió final és que els 
estan fent fora de la ciutat amb la 
contaminació acústica i sonora. 

Xavier contesta que la conclusió final és que 
estan intentant reduir les activitats, estan 
intentant millorar els espais, emplaça a que 
vingui al Consell de Font de la Guatlla.  

Diego diu que es paguen multes per 
contaminació. 

Xavier respon que no. Precisament s’han 
salvat de la multa per contaminació ambiental 
gràcies al que han fet els Ajuntaments de 
Barcelona i Madrid. Diu que no es pot arreglar 
en dos dies el que fa anys que es porta fent. 
Diu que estan treballant el tema però no és 
ràpid. 

Veïna italiana. Diu que li sembla molt 
important el diàleg que es dóna en el 
Consell, diu que ve de prop de Milà i no 
existeix quelcom així. Destaca la proximitat 
de l’alcaldia amb la ciutadania. L’ha convidat 
a venir una amiga, està aquí de pas i li 
encanta la reunió, l’enamora encara més de 
Barcelona i Catalunya. 

 

 
 
Josep desitja un bon estiu, i diu que ens retrobem al setembre a la Festa Major. Espera que no 
hi hagi més molèsties pel soroll i anima als assistents a participar-hi.  
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  
 


