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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D'HOSTAFRANCS 

 
Data: 26 de novembre de 2018 18:30h 

Lloc: Teatre del Casinet d’Hostafrancs (c. Rector Triadó, 53) 

 
Presideixen el Consell: 
Sr. Josep Espin,   Vicepresident del Consell de Barri 
Sr. Xavier Farré,   Conseller Tècnic 
Sr. Domingo Alonso,   Conseller de Barri 
 
 
 
Conselleres/es: 
Sra. Neus del Pilar de Haro,  GMD Demòcrata 
Sr. Jordi Fexas,   GMD ERC 
Sr. Fernando Alcalde,   GMD Cs 
Sr. José Antonio Calleja,  GMD PP 
 
 
Entitats: 
FAECH 
Associació Comerciants Creu Coberta 
Secretariat Entitats SHB 
AAVV Hostafrancs 
Ràdio Hostafrancs 
Amics de la Història i de les Tradicions d’Hostafrancs 
 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Representants Policia de barri GUB:  Sergent Àngel Garcia i Agent Carles Abella 
Tècnica del barri d'Hostafrancs:  Míriam Puebla  
Coordinadora barris de Sants centre Ariadna Ros 
 
 
La regidora, Sra. Laura Pérez ha excusat la seva assistència 
 
 
Total d'assistents: 50 persones 
 
 
 
 
Ordre del dia 

1) Aprovació de l’acta sessió anterior 
2) Informacions sobre el barri d'Hostafrancs 
3) Superilla de Sants-Hostafrancs 
4) Resultats de l'avaluació dels Consells de Barri i elements de millora 
5) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Josep Espin dóna la benvinguda a les persones assistents i anuncia que hi ha hagut un canvi 
en l'ordre dels punts de l'ordre del dia i es començarà pel punt tres. Aquesta acta recull l'ordre 
inicial. 
 
Sense més comentaris, es dóna l'acta per aprovada. 
 

 
2. Informacions sobre el barri d'Hostafrancs 

 
Domingo Alonso, Conseller del barri d'Hostafrancs, comenta que el 30% dels pisos de nova 
construcció seran habitatge protegit. L'Ajuntament ha donat el vistiplau perquè sigui així i, 
d’aquesta forma, facilitar l'accés a l'habitatge. L’Ajuntament es reserva el dret de Tanteig i 
Retracte en casos de compra-venda d'habitatge per evitar l’especulació immobiliària. 
 
Pel que fa als menors no acompanyats, competència de la Generalitat de Catalunya, s'ha dotat 
l'antiga escola de Sant Vicenç de Pàdua per a acollir-los. Es valora l'equipament com a 
necessari per acollir a les persones. 
El Conseller assenyala que s'ha inaugurat l'equipament de carrer Leiva 67 per a adolescents de 
12 a 16 anys. Aquest equipament és de lleure educatiu i serà un espai de referència per a 
adolescents, perquè puguin desenvolupar-se socialment i emocionalment. Hi haurà un espai 
polivalent per a activitats i tallers, manualitats, espai d’enregistrament i informàtica. Funciona 
durant les tardes de dilluns a divendres. Els joves que utilitzen l'espai han escollit el nom La 
Clau per a batejar-lo. 
 
Afirma que les obres del carrer Leiva amb carrer Àliga estan a punt de finalitzar, sense cap 
incidència. Seran acabades durant el gener. 
 
El Conseller comenta que el Consell del Parc de Montjuïc s'ha tornat a convocar. S'ha obert un 
procés participatiu al voltant del parc de Montjuïc. Es pot trobar més informació i fer propostes a 
través de la pàgina web Decidim Barcelona. S'han fet sessions presencials a tots els barris que 
envolten el parc. El pla d'actuació de Montjuïc era una qüestió pendent des que es va aprovar 
el PGM. 
 
Comenta que s'ha fixat un punt de Millora de Drets Laborals a la segona planta de la seu del 
Districte. Es pot demanar cita prèvia. El servei està disponible els dimarts de 15h a 20h i els 
divendres de 10 a 15h. És un assessorament laboral de contractes, conciliació familiar, drets 
laborals, etc. 
 
El Conseller recorda que les Festes Majors han estat un èxit. Destaca que no hi ha hagut cap 
incidència i que les festes han tingut una bona acollida per part del veïnat. Es dóna les gràcies 
a totes les associacions i comissions que organitzen i participen de la festa, així com al veïnat. 
 
S'informa que s'ha recollit la demanda de diversos usuaris del parc de l'Espanya Industrial 
(passejadors de gossos, queixes respecte determinades activitats, molèsties a l'entorn, 
persones que practiquen esport, famílies usuàries del parc infantil, etc.). S'ha reunit a les 
persones interessades i l'AVV per parlar sobre el parc, ja que és un espai molt demandat i que 
pot generar conflictes entre els diversos usos. 
 
 

3. Superilla de Sants-Hostafrancs 
 

Rosa López, responsable del grup impulsor de les Superilles de Barcelona, explica el document 
del Pla d’Acció i d’Implementació de la Superilla de Sants-Hostafrancs. Es tracta del full de ruta 
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pel Districte per urbanitzar els carrers de la zona afectada. L’acompanya Xavi Valls, encarregat 
de gestionar la participació al voltant de les superilles. 
 
La Superilla és una proposta de canvi de paradigma a l'hora d'organitzar la ciutat de Barcelona, 
prioritzant el vianant sobre el cotxe, reduint els nivells de contaminació i, per tant, la qualitat de 
vida de les persones que hi viuen. 
 
La Superilla de Sants és al voltant dels carrers Tarragona, Creu Coberta i Passeig de Sant 
Antoni. S'ha estudiat quins elements d'aquest àmbit no tenen les condicions ambientals 
adequades com, per exemple, les voreres suficientment amples. 
 
També s'ha detectat que existeixen unes dreceres de trànsit de pas que travessen el barri per 
carrers que no tenen suficient secció. Aquesta qüestió contribueix a l'augment de la 
contaminació atmosfèrica i acústica. La principal drecera és a través dels carrers Sant Nicolau, 
Béjar, Consell de Cent i Moianès. Hi circulen al voltant de 8.500 vehicles al dia pel carrer 
Moianès. Per aquest mateix carrer el 65% de vehicles que hi circulen són de persones foranes 
del barri. A banda de la drecera de carrer Béjar i Moianès, també es va detectar una drecera pel 
carrer Rector Triadó i carrer València.  
 
La tècnica comenta que s'han estudiat els tipus de vies (bàsica, local i veïnal) i la densitat de 
trànsit que tenen. S'ha observat també que places i espais verds del barri estan mancades de 
verd i mobiliari que dóna confort. A nivell d'espai públic, es localitza el Parc de l'Espanya 
Industrial, tot i que és un parc de ciutat, i petites places i espais verds arreu del territori 
d'Hostafrancs. 
 
Els antecedents, en l'anterior legislatura, són unes propostes veïnals sobre la mobilitat i 
suggeriments sobre l'espai públic, com la millora de certes places: la plaça Herenni, la Plaça 
Joan Pelegrí i la Plaça Pérez Moya. Fins l’actualitat s'han millorat les places mencionades i 
urbanitzat els carrers Ermengarda, Miquel Bleach i Forn. A l'última fase del projecte, en aquesta 
legislatura, s'ha focalitzat en els carrers Tarragona, Creu Coberta i Consell de Cent. 
 
La responsable del projecte de la Superilla comenta que el Pla d'Acció contempla: 

 La identificació de la problemàtica de les dreceres. Especialment la problemàtica del 
trànsit de pas a Consell de Cent-Moianès. 

 La identificació del carrer Rector Triadó com a eix cívic.  

 El canvi de sentit del carrer Sant Nicolau i la prohibició de gir a l'esquerra des de Creu 
Coberta a Rector Triadó. 

 Les actuacions proposades, urbanitzant: 
◦ Carrer de la Torre d'en Damians, entre Carrer Consell de Cent i Carrer de la Creu 

Coberta, i entre Rector Triadó i Carrer de la Creu Coberta. 
◦ Carrer Consell de Cent, entre Carrer Creu Coberta i Carrer Tarragona. 
◦ La vorera de Creu Coberta i Rector Triadó. 
◦ La cruïlla de Carrer Tarragona amb els carrers Diputació i Príncep Jordi. 
◦ Canvi de sentit del carrer Sant Nicolau. 

 Executar el pla per fases. 
 
Assenyala que a mitjans de desembre hi haurà una reunió amb el grup impulsor i es discutirà 
com serà la urbanització. S'executarà el pla per fases. En la primera fase, es farà el canvi de 
sentit del carrer Sant Nicolau i la prohibició de gir a l'esquerra des de Creu Coberta fins a 
Rector Triadó. En una segona fase, els canvis de sentit dels carrers Béjar i Rector Triadó. 
 
El balanç total pel que fa a les places d'aparcament és el següent: S'eliminaran 37 places 
d'àrea verda, 15 d'àrea blava, mentre que s'augmenten 56 places de motos i 7 de càrrega i 
descàrrega. Actualment, al total del barri hi ha 307 places d'aparcament per a residents. En 
aparcament subterrani hi ha 4.552 places. Hi ha una demanda de 3.466 places d'aparcament i, 
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per tant, hi ha un balanç positiu de 1.393 places. En l'horitzó del 2019, un cop fetes les 
actuacions, el balanç total serà de 1.356 places. 
 
Una vegada acabada l’explicació, s'obre un torn obert de paraula. 
 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Jordi Clausell recorda que en mandats 
anteriors s'ha parlat de pacificació dels 
carrers i que ja s'han fet moltes reunions al 
llarg dels anys. No obstant això, el resultat 
és que l'espai públic empitjora. Com ja han 
dit a les reunions, com a associació de 
veïns demanen que es doni una proposta 
que el veïnat pugui discutir. 

Valora negativament la comunicació 
realitzada al barri de la proposta. 

Pel que fa a l'aparcament recorda que, tot i 
que hi ha places d'aparcament, no tothom 
pot pagar els pàrquings privats. 

També demana voreres més amples i 
enllumenat del carrer Rector Triadó com a 
part del projecte de Superilla. 

Destaca que la problemàtica de cotxes a 
Plaça Espanya continuarà pel carrer 
Consell de Cent, si no es fan altres 
actuacions. 

Rosa López, sobre la prohibició del gir, 
recorda que en una de les sessions es van 
presentar totes les alternatives per tal que el 
veïnat pugui anar a l'altra banda del carrer 
Rector Triadó. 

Explica que de moment estan a la fase de pla 
d'acció, i les propostes concretes sortiran a 
partir de desembre. Tots els projectes 
compliran les condicions necessàries. 

La Superilla canvia la forma de funcionament 
de l'espai públic de la ciutat, incloent la 
mobilitat. Per tant, amb el canvi de sentit del 
carrer Sant Nicolau, s'actua sobre la mobilitat, 
reduint la càrrega de cotxes i, per tant, 
pacificant el barri. 

Pel que fa a les reunions, recorda que se 
n'han fet moltes, ja que s'han demanat 
contínuament. Explica que el ritme és el que 
s'ha demanat. 

Xavi Farré recorda que la plaça Joan Pelegrí 
és una millora recollida pel govern actual. 
Mancant el projecte executiu, s'han seguit tots 
els passos fins a executar les obres i tenir el 
resultat actual. Agafen el compromís que el 
pla d'actuació tingui un consens ampli i que 
s'executin el màxim de projectes possibles 
durant el mandat actual. Recorda també que 
van ser criticats inicialment per l'alt ritme a 
l'hora d'implementar la Superilla, i ara són 
criticats perquè el projecte no està encara en 
marxa. Demana que no es tracti com a 
iniciativa electoralista, quan han treballat 
segons els ritmes demanats pel veïnat implicat 
al projecte. 

Joan Clarimont no veu clar que tots els 
cotxes que surten de l'estació de Sants 
puguin baixar pel carrer Rector Triadó si es 
canvia el sentit del carrer. 

Es mostra d'acord amb la intervenció de 
Jordi Clausell. 

 

Rosa López explica que l'estació de Sants i el 
carrer Tarragona són projectes de gran 
envergadura i cal estudiar-los a nivell ciutat. 
Està en mans dels tècnics i s'està dissenyant 
un projecte, fora del programa de Superilles. 
També afecta als carrers al voltant de l'estació. 
El perill que els cotxes baixin pel carrer Rector 
Triadó, no es donaria perquè es prioritzarà per 
vianants i serveis. 

A la llarga serà bo que es transformi en un pas 
únicament per a veïnat. 
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Miquel Montfort demana les dates 
d'execució del pla. 

 

Rosa López explica que l'11 de desembre es 
parlarà de projectes amb el grup impulsor. 
Després hi haurà una sessió oberta per 
presentar els projectes. S'estudiarà 
conjuntament quins projectes es poden 
avançar i quins, per la complexitat i tramitació 
que comporten, s'endarreriran.  

Sra. Balduque, de la Font de la Guatlla, 
explica que aquest tema no s'ha tornat a 
posar a debat amb el veïnat de Font de la 
Guatlla des de la reunió en què es va 
presentar la informació a la sala Anselm 
Cartañà. 

Al senyor Clausell li recorda que el 2014/15, 
quan era assessor del govern amb CiU, 
aquest tema ja estava sobre la taula, i 
demana que no manipuli al veïnat. 

Jordi Clausell reconeix que treballà a 
l'Ajuntament, a l'hora que seguí a l'AAVV 
exigint el que li semblava correcte pel barri. 
Recorda que la plaça Herenni i la plaça Joan 
Pelegrí van ser inaugurades durant el mandat 
del Sr. Jordi Hereu. 

Rosa López explica que s'han fet moltes 
reunions i que considera que tothom ha tingut 
l'oportunitat de participar-hi. 

Lluís Quatrecases agraeix la intervenció 
atrevida i realista. Aprofita per indicar que el 
carrer Tarragona entre Aragó i Consell de 
Cent, està mal urbanitzat. Demana també 
que les modificacions siguin ràpides, tot i 
que espera que el veïnat sabrà adaptar-se 
ràpid a trobar noves solucions per fer els 
recorreguts per arribar a casa. 

Destaca també l'accidentabilitat del carrer 
Tarragona en el tram on canvia de sentit. En  
aquest cas, caldria que els semàfors 
estiguin coordinats. 

Rosa López reconeix la situació al carrer 
Tarragona i es compromet a treballar per 
millorar-la. 

Xavier Margalló interpel·la al veïnat i a la 
ciutadania a l'hora d'usar el transport privat. 
També destaca la confusió entre 
intervencions que demanen posar el pla en 
marxa i intervencions que demanen posar-
lo en pràctica poc a poc. 

 

Feli, de l'AVV, remarca que l'Associació 
insisteix que cal fer una actuació a la Plaça 
Espanya per no agreujar la seva situació, 
quan s'implementi la Superilla. 

 

Isabel Morell, de l'Associació de 
Comerciants, remarca que el pla tracta 
d'evitar que els cotxes de persones no 
veïnes del barri puguin entrar al barri.  

Rosa López recorda que en cap cas el veïnat 
tindrà impediments per entrar al seu carrer, 
així com els repartidors de mercaderies. 
L'objectiu de les Superilles és que el ciutadà 
utilitzi el transport públic i la bicicleta, i camini. 
És per això que s'amplien voreres i s'està 
implantant una xarxa de carrils bus i carrils 
bici.  

Explica que l'Ajuntament de Barcelona està 
compromès amb millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania, ja que les morts relacionades 
directament amb la contaminació l'any anterior 
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han sigut 350, contra les 12 víctimes 
d'accidents de trànsit a la ciutat. 

Enric Pérez, de l'Associació de Veïns, 
explica que han sorgit les plataformes de 
Sharing, transport flotant de bicicleta, moto i 
cotxe. Pregunta si s'han tingut en compte a 
l'hora de fer el pla. 

Rosa López explica que hi ha una nova 
normativa que ordena per on han de circular 
patinets, motos, bicicletes, etc.  

Josep Espin recorda, en parlar d'unir la part 
alta i baixa del barri, la proposta de Conxita 
Pérez, que en facilitava la comunicació. 
Demana si s'ha valorat aquesta proposta. 

Conxita Pérez recorda que a Barcelona hi 
ha precedents de connexió entre barris, 
com la Travessera de les Corts amb carrer 
Nicaragua, quan algú s'hi vol incorporar per 
anar a illa, s'ha de fer un petit gir a la dreta. 
Seria el mateix que hauria de fer el veïnat 
de Sant Roc per anar al carrer Rector 
Triadó. Aquest segon cas seria un cas entre 
el veïnat.  

Un veí demana que s'avanci en el projecte i 
es debati menys. 

 
Xavi Farré explica els girs a l'esquerra al 
carrer Rector Triadó, com passa a Consell de 
Cent amb Moianès. Aquesta proposta genera 
molta incertesa i els tècnics consideraven que 
amb una vorera passant a l'esquerra era difícil 
resoldre la situació, tenint en compte els 
vianants. 
 

Xavi Valls, d'Ecologia Urbana, recorda que en 
una sessió del grup impulsor es van mostrar 
les diferències de temps en cada recorregut i 
mostrant noves vies. Recorda també que hi ha 
un document a la web amb tota la informació 
que s'ha donat des del grup impulsor. 

Jordi Clausells pregunta si durant el Consell 
de Barri es parlarà únicament de la 
Superilla. No està d'acord que es presenti 
una informació que s'haurà de treballar 
properament. Creu que hi ha altres temes 
que són importants que afecten al veïnat 
d'Hostafrancs. Recorda que moltes de les 
propostes que han fet no han sigut 
acceptades pel veïnat i per això el procés 
és lent. Demana que no es digui que és 
culpa del veïnat, sinó que es reconegui que 
és un tema de manca de diners. Pregunta 
quants diners hi ha disponibles per realitzar 
el projecte.  

Xavi Farré pren la paraula del Jordi Clausells 
per continuar el Consell de Barri i convida a 
tothom interessat amb la Superilla a participar 
de les reunions. També recorda que s'està a 
l’inici del procés. Explica que, havent-hi debat 
a la sala de plens del Districte, calia fer un 
retorn de la informació al veïnat durant el 
Consell de Barri. Es deixarà el debat per les 
reunions del Grup Impulsor. 

Lluïsa Erill comparteix que ha sentit que 
l'estaven renyant durant les respostes del 
torn de paraula. Explica quines sortides hi 
ha del barri. Sortint del pàrquing del carrer 
Vilardell, girar pel carrer Àliga, Leiva i sortir 
per 26 de gener. Creu que el veïnat de sota 
queda força aïllat i no pot sortir cap al nord 
de Barcelona. 

 

 
4. Resultats de l'avaluació dels Consells de Barri i elements de millora 

 
Xavi Farré explica que durant els anteriors Consells de Barri es va passar una enquesta a les 
persones assistents per valorar-los i poder donar un millor funcionament de participació al 
veïnat. 
 
Dels resultats, destaca que més dones que homes van respondre les enquestes. 
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A la pregunta “Creus que és un espai informatiu, consultiu o de presa de decisions?”, el 64,3% 
de les persones enquestades creuen que és un espai de presa de decisions, mentre que el 
21%, un espai consultiu. 
En relació a si el temps del Consell de Barri està ben distribuït i és suficient per abordar tots els 
punts de l'ordre del dia, el 30% de les persones enquestades va respondre que està molt ben 
distribuït i el 50%, bastant 
Es va valorar molt positivament que la informació que es transmet als Consells de Barri 
d’Hostafrancs és comprensible. 
El 33% de les persones enquestades va respondre que s'acomplien “molt” els objectius fixats 
pel Consell de barri, mentre que el 44% va votar que s’acompleixen “bastant”. 
En general, la valoració global és la més alta del Districte. El veïnat participant ha valorat els 
Consells de Barri d’Hostafrancs amb un 3,75 sobre 5. 
 
S'explica també la implementació del Full d'intervenció en el Consell de Barri, que s'ha utilitzat a 
tots els Consells de Barri. D'aquesta manera s'organitza millor el debat durant el torn de 
paraula, per temes, i facilita les respostes de la taula. També, per a aquelles persones que 
prefereixen deixar-ho per escrit, l'Ajuntament es compromet a respondre’ls i activa els circuits 
interns que tenen les respostes, que no sempre les persones de la taula tenen a mà.  
 

5. Torn obert de paraules 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Jordi Clausells, en nom de l'AAVV, expressa 
preocupació per la inseguretat i l'incivisme. 
Parla de dades que expliquen que es 
denuncien un 20% del total de delictes, 
mostrades al Consell Sectorial de Prevenció 
i Seguretat. Demana que les 
administracions implicades s'hi 
comprometin.  

Pel que fa a l'incivisme, enumera situacions 
conflictives a la plaça Herenni, plaça Joan 
Torrades i parc de l'Espanya Industrial. 
Demana més vigilància. També educadors 
de carrer perquè facin feina de prevenció. 
Creu que el Districte no fa prou feina, ja que 
el problema s'agreuja. Cita l'article de La 
Vanguardia on es parla de brutícia al barri i 
exemplifica alguns casos, com fer les 
necessitats al carrer o deixar brutícia quan 
es remena els contenidors. 

Xavi Farré reconeix que hi ha hagut un 
augment de delictes al voltant del 19% al 
Districte (20% en el conjunt de la ciutat). 
Demana que es diferenciï entre tipus de 
delictes. L'increment major és de furts sense 
violència. Tal i com han explicat els equips de 
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, en part 
es deu que alguns equips han estat dedicats a 
altres tasques, com trànsit i seguretat a partir 
de l'atemptat d'agost del 2017. També cal 
destacar que el Tribunal Superior ha 
categoritzat diferentment els delictes i, per 
tant, es consideren delictes els furts. Molts 
d'aquests furts que es registren són a turistes, 
que denuncien aquests furts amb 
l'assegurança de viatge. 

No hi ha fonts al Districte de delinqüència al 
carrer Rector Triadó, com s'ha escrit en un 
article recent. 

Destaca també que en les enquestes de 
l'Ajuntament de Barcelona ha augmentat la 
percepció de seguretat a la ciutat. 

Sobre el material dels contenidors, remarca 
que hi ha més incivisme a l'hora de dipositar la 
brossa als contenidors que toca, el dia que 
toca i baixar els mobles quan toca, que no pas 
que les persones que remenen els 
contenidors. 

Sílvia Cruz pregunta si l'Església 
Evangèlica Filadèlfia té permís per tenir 
bateria i altaveus. Es queixa de la brutícia i 
soroll que generen els seus usuaris. 

Xavi Farré explica que s'ha obert un expedient 
informatiu a l'Església Evangèlica, perquè  hi 
ha hagut un canvi d'usos tant pel so com pel 
nombre d'usos. Aquest expedient s'haurà de 
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resoldre i s'insistirà en el funcionament de 
l'Església. També s'insistirà en l'ús de 
l'aparcament. 

Óscar Simón pregunta sobre les mesures 
contra la gentrificació al barri d'Hostafrancs, 
i si no n'hi han, què es pot fer per aturar-la. 

Al carrer Mir Geribert i Leiva, després dels 
concerts joves durant la Mercè, s'hi 
concentren molts orins. Demana que es faci 
una neteja especial després de la festa. 

Xavi Farré respon que actualment al barri 
d'Hostafrancs no s'està duent a terme cap 
actuació concreta per evitar la gentrificació. 
No obstant això, a nivell de Barcelona, recorda 
que s’ha portat a terme la mesura del 30% 
d'habitatge protegit i els drets de tanteig i 
retracte.  

Recorda que aquestes mesures van ser 
aprovades per l'Ajuntament en la seva totalitat, 
excepte un vot del PP, i resta bloquejat per la 
Generalitat de Catalunya a causa de certes 
qüestions jurídiques. 

S'explica que amb els drets de tanteig i 
retracte s'obligarà a exposar públicament els 
preus de venda, ja que es troba que hi ha 
moltes operacions en diners negres al mercat 
immobiliari.  

Finalitza recordant que per a millorar aquesta 
qüestió, altres administracions haurien de 
modificar els contractes de lloguer, i ampliar-
los a 5 anys mínim, o bé, que s'atorguin 
competències als Ajuntaments perquè es 
pugui posar un topall als preus de lloguer.  

Pel que fa a la problemàtica dels orins, es 
posaran també lavabos per dissuadir. 

Carles Latorre exposa: 

 Està d'acord amb el tema de l'incivisme i 
la inseguretat al barri i al conjunt de la 
ciutat, tal com va explicar l'intendent de 
mossos d'esquadra. 

 Recorda que ha presentat diverses 
instàncies des del 27 d'agost per una 
okupació al carrer Béjar. No ha rebut 
resposta i en demana una. 

 Demana informació sobre el pis cremat 
al carrer Elisi 30, on hi dormen menors 
no acompanyats. 

 Pregunta quines mesures pren 
l'Ajuntament contra el virus Chagas. 

 Explica que agafant l'autobús a Plaça 
Espanya, va veure un munt de línies 
noves (H12 H16 65 79 91 109 165 
L70L72 L94 L95 CJ E95 902 N30 E14 
E15 A1 A2). Els autobusos es queden 
els uns darrere els altres, en cua. 

Es respondrà per escrit. 

Concepció Pérez demana que TMB 
reconsideri el recorregut de l'H10 perquè no 

Xavi Farré, sobre l'H10, en què Les Corts i 
Badal són els més afectats, explica que el bus 
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finalitzi a la plaça de Sants.  

Explica que hi ha una carta a la Vanguardia, 
que diu que al metro L3 hi ha un anunci 
d'un prestamista que fa usura. En un espai 
públic no hi hauria d'haver anuncis d'aquest 
tipus. 

Demana que es podin els arbres del carrer 
Rector Triadó. 

Pregunta la posició del Districte amb el 
tema sanitari, la situació dels metges i el 
CAP Numància. 

Demana al CIS, ESMES i Treball Social què 
passa amb les persones sense llar del barri. 
Considera que és urgent una actuació, 
donada la baixada de temperatures. 

54 augmenta la freqüència i, per això, es baixa 
l'H10 fins a plaça de Sants com a 
intercanviador. S'està treballant per algunes 
solucions a Les Corts.  

Sobre la usura, hi ha una normativa que 
regula, i pot ser que sigui legal l'anunci. Un 
altre tema és si és ètic. Sí que s'evitaran 
anuncis sexistes. 

Pel que fa a la vaga dels metges, es 
posicionen al costat dels metges. Consideren 
inconcebible la retallada sobre el sistema de 
salut. Es recorda que a les 11h hi ha una 
convocatòria per recolzar la lluita del personal 
mèdic. 

La resta de qüestions es respondran per 
escrit. 

Carme Piera, de la plaça Herenni, explica 
que dimecres el veïnat tindrà informació 
sobre els permisos que té l'Església 
Evangèlica. El veïnat no esperarà la 
burocràcia de l’administració (departaments, 
serveis tècnics, policia...). 

Xavi Farré explica que per llei s'ha de 
demanar que es regularitzin les activitats no 
relacionades amb el culte i assegurar que es 
limitin a complir la normativa (insonorització, 
horaris, funcionament de l'entrada i la sortida, 
etc.). Reconeix que a la Plaça Herenni 
aquesta qüestió cal que es resolgui aviat. 
L'expedient haurà de tancar-se, mitjançant la 
signatura dels tècnics. Políticament no es pot 
intervenir perquè és un procés administratiu. 

Cristina, veïna, es solidaritza amb Carme 
Piera i Sílvia Cruz. Ella es troba amb la 
mateixa problemàtica al pis de sota de casa 
des de fa 10 anys al carrer 26 de gener 
número 3, amb Juventud de Cristo. 
Denuncia aquesta situació. Demana també 
si la situació és regular. 

Demana que la taula entengui als ciutadans 
i que quan es demana ajuda és perquè la 
necessiten. 

Xavi Farré apunta l'adreça i demanarà a 
serveis tècnics que estudiïn el cas. 

Remarca que no es facin diferències sobre 
d'on ve la gent, i si són nouvinguts o veïns de 
tota la vida del barri. 

Encina, explica sobre el mateix tema que ha 
assistit a diverses reunions en què s'ha 
explicat que es pot fer una enregistrament 
del so, però això no succeeix. Demana que 
vagin a un altre lloc on no molestin. 

 

Palmira exposa que l'equipament de La 
Clau té l'aire condicionat al terrat i fa un 
soroll molt fort.  

Sobre els autobusos, la línia de l'H4 té una 
sèrie de seients molt alts per a persones 
amb mobilitat reduïda i gent gran. Les 
baranes per agafar-se són molt altes i 
rellisquen.  

 

 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 


