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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D’HOSTAFRANCS 

 

Data: 3 de juny de 2021, 18.30 h 

 

Lloc: https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_Hostafrancs_SantsMontjuic-3juny2021  

 

Presideixen el Consell: 

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

Sr. Jaume Gaixas,  Conseller del Barri d’Hostafrancs 

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

Sr. Xavi Farré,   Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sr. Pepe Pérez Calvo,   GMD ERC 

Sra. Neus del Pilar de Haro,  GMD JxCat 

Sra. Alba Gómez,  GMD BxC 

 

Entitats assistents: 

AVV d’Hostafrancs 

AFA institut escola Arts 

Escola Joan Pelegrí 

FAECH 

 

Tècnics i tècniques municipals: 

Sra. Maria Rengel, Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

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

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

Sants-Montjuïc 

Sr. Gerard Lillo,   Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Sandra Escapa, Tècnica de referència de l’Estratègia contra la soledat 

 

Total d’assistents: 18 persones 

 

Ordre del dia 

 

1. Informació del Regidor i situació actual COVID. 

2. Projectes de Pressupostos Participatius: Remodelació de la plaça Joan Corrades i 

Millora del Parc de l’Espanya industrial. 

3. Estratègia contra la soledat. 

4. Informació programa Amunt Persianes. 

5. Informació Grup Afectats Endesa Hostafrancs. 

6. Torn obert de paraules. 

 

 

 

 

 

 

https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_Hostafrancs_SantsMontjuic-3juny2021
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1. Informació del Regidor i situació actual COVID. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri 

d’Hostafrancs i agraeix l’assistència de les persones participants. 

 

El Regidor assenyala que, quant a la situació sanitària, les dades de contagis són positives, 

seguint una tendència de disminució i contenció. Celebra que el 31 de maig va ser el primer dia 

que a Catalunya no va morir ningú per Covid-19. Quant a les campanyes de vacunació, el 

global de la ciutat és que un 43% de les persones majors de 15 anys a la ciutat tenen, com a 

mínim, la primera dosi; mentre que els que tenen la pauta de vacunació completa són un 19%. 

La previsió és que es pugui arribar a un 70% de vacunació durant el mes d’agost, sempre que 

es mantingui el ritme de vacunació, arribant a la xifra d’immunitat de grup. La col·laboració de 

les administracions, tant en recursos humans com en disposició d’equipaments, ha estat 

essencial per arribar a aquests números de vacunació.   

 

A alguns barris, com és el cas d’Hostafrancs, s’ha detectat que hi ha una escletxa digital en 

quant a les sol·licituds de vacunació, en relació amb la població envellida i la població migrant. 

S’han obert tres espais de suport a la cita prèvia de vacunació: Centre Cívic Albareda, Casal de 

Gent Gran de la Capa i a l’Espai Juvenil Química. 

 

A mesura que reunir-se i celebrar és més segur, es recupera l’activitat cultural i associativa. La 

Festa Major d’Hostafrancs és la darrera del Districte, de l’1 al 10 d’octubre, i la voluntat és que 

es pugui celebrar amb certa normalitat, sent optimistes.  

 

El Regidor celebra que les Comissions de Festes Majors de tota la ciutat s’estan organitzant, 

amb l’objectiu de fer arribar demandes en relació amb l’espai públic, l’homogeneïtzació dels 

criteris, entre altres temes. Agraeix a Josep Espín, Vicepresident del Consell de Barri, la tasca 

desenvolupada en aquest sentit.  

 

Quant a l’activitat cultural, progressivament s’han anat recuperant algunes activitats, com el 65è 

aniversari de la Coral de Sant Medir i el Firaentitats. Les perspectives són bones, de 

recuperació de l’activitat. 

 

Marc Serra indica que el proper dimecres 9 de juny, a les 18:00h, se celebra l’entrega dels 

Premis Sants-Montjuïc. Una de les entitats premiades és “El viatge a la botiga de l’àvia”, un 

projecte de rutes teatralitzades pel comerç històric de Creu Coberta i Sants.  

 

Marc Serra assenyala que en l’àmbit de ciutat s’ha fet un reconeixement de figures del barri 

d’Hostafrancs, com és el cas del veí i comerciant Lluís Llanas, premiat amb la medalla d’honor 

de la ciutat.  

 

S’anuncia que Concepció Pérez, veïna d’Hostafrancs i membre de l’AVV, ha estat escollida la 

nova Vicepresidenta del Consell de Seguretat i Prevenció del Districte de Sants-Montjuïc. 

 

Al llarg dels darrers mesos s’ha estat treballant el projecte del carrer Leiva i l’entorn de l’institut 

escola Arts. La intervenció urbanística està programada durant l’estiu.  
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Sobre l’enquesta ciutadana de l’Obrim Carrers, les valoracions han estat positives, amb un 75% 

de la ciutadania a favor, més d’un 80% en el cas dels comerciants. S’estan treballant tots 

aquells aspectes problemàtics que s’han recollit durant els mesos de funcionament de la 

iniciativa.  

 

El Regidor esmenta la tasca desenvolupada pel Grup Afectats Endesa Hostafrancs, que es 

tracta al cinquè punt de l’ordre del dia. 

 

S’assenyala que les obres dels carrers Rector Triadó i Torre d’En Damians comencen a finals 

del juny, entre Creu Coberta i Consell de Cent. La intervenció consisteix en implementar la 

plataforma única i convertir aquest tram essencialment per a vianants. Es convocarà al veïnat 

afectat a través d’una Comissió de Seguiment de les obres. 

 

El Regidor recorda a un veí que ens ha deixat, Ferran Salla i Castelló, persona històricament 

molta implicada a l’activitat del barri d’Hostafrancs.  

 

 

2. Projectes de Pressupostos Participatius: Remodelació de la plaça de Joan Corrades i 

Millora del Parc de l’Espanya Industrial. 

 

Gerard Lillo, tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc, presenta l’actualitat del 

procés de Pressupostos Participatius. La presentació està disponible al següent enllaç: 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11471/Presentaci%C3%B3_Pressupostos_votaci%C

3%B3_CB.pdf  

 

Jose, veí del barri i representant de l’associació de famílies de l’institut escola Arta, presenta el 

projecte de remodelació de la plaça de Joan Corrades. Assenyala que no només és un projecte 

de transformació urbanística, sinó social. Hi ha l’oportunitat de convertir la plaça Joan Corrades 

en un espai de centralitat. La comunitat educativa de l’institut escola Arts, unes 700-800 

famílies, passaran a formar part de l’entorn de la plaça d’aquí a dos anys perquè es trasllada el 

centre educatiu. El veí posa d’exemple de bones pràctiques la plaça Joan Pelegrí, un cas d’èxit. 

Fa un repàs de les principals problemàtiques presents a l’entorn de la plaça Joan Corrades, i 

explica quin impacte ha tingut la remodelació de Joan Pelegrí.  

 

Concepció Pérez, veïna del barri i representant de l’AVV d’Hostafrancs, presenta el projecte de 

millora del Parc de l’Espanya Industrial. La intervenció consistiria en actuacions com la 

rehabilitació del llac, millores en el verd, transformació dels usos de l’espai, entre altres 

qüestions. La veïna demana que, més enllà de l’actuació que es faci, que l’Ajuntament es 

comprometi en el manteniment i vigilància de l’espai. 

 

Marc Serra agraeix als representants el treball realitzat durant aquests mesos i valora que tots 

dos projectes són molt necessaris pel barri. Assenyala que en cas que algun dels projectes no 

guanyi els Pressupostos Participatius, igualment es tindrà en compte des de Districte i, en 

funció de la disponibilitat pressupostària i sense una calendarització determinada, es portaran a 

terme.  

 

Josep Espín, Vicepresident del Consell de Barri, esmenta que el projecte de la plaça Joan 

Corrades ve de lluny i ha estat una preocupació del Districte i de les entitats del barri.  

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11471/Presentaci%C3%B3_Pressupostos_votaci%C3%B3_CB.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11471/Presentaci%C3%B3_Pressupostos_votaci%C3%B3_CB.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11471/Presentaci%C3%B3_Pressupostos_votaci%C3%B3_CB.pdf
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3. Estratègia contra la soledat. 

 

Sandra Escapa, tècnica referent de l’Estratègia municipal contra la soledat, presenta els 

principals trets de l’Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030, assenyalant que és una 

aposta ferma de l’Ajuntament per abordar aquesta problemàtica des de les institucions. 

Remarca que la situació sociosanitària actual ha fet més rellevant la necessitat d’abordament 

de la soledat no volguda. 

 

L’Estratègia municipal contra la soledat es planteja amb un horitzó de treball de deu anys 

(2020-2030) i a partir de quatre línies estratègiques transversals i complementàries que són les 

següents: 

1. Sensibilitzar i generar coneixement sobre l’impacte de la soledat en la ciutat i en el 

benestar de les persones que l’habiten. 

2. Desplegar recursos i serveis per prevenir, detectar i atendre les situacions de soledat. 

3. Reestructurar la ciutat i els seus àmbits en espais comunitaris per fer front a les 

situacions de soledat. 

4. Adaptar el funcionament de l’organització municipal als nous reptes que planteja la 

soledat. 

 

La tècnica remarca que, malgrat la incidència de la soledat no volguda en la tercera edat és 

rellevant, és una qüestió intergeneracional, lligada fortament a canvis vitals substancials.  

 

Assenyala que el treball des del territori, des dels barris i els equipaments de proximitat, és 

essencial per abordar la problemàtica de la soledat.  

 

Radars i Vincles, entre altres programes, han tingut un paper molt important en els darrers 

anys, però l’Ajuntament ha d’anar més enllà i arribar a més gent. Aquesta és la voluntat de 

l’Estratègia.  

 

El procés d’elaboració de l’Estratègia municipal contra la soledat es basa en la confluència de 

cinc esferes: 

1. Esfera ciutadana i d’entitats. L’Estratègia municipal contra la soledat ha de respondre a 

les necessitats diverses i canviants de la població de Barcelona, i, per això, té en 

compte tant els ciutadans i les ciutadanes particulars com les entitats socials que 

també treballen activament per combatre la soledat. 

2. Esfera acadèmica. Recull l’assessorament i la recerca del Consell Assessor Científic 

contra la Soledat (CACS), i també de persones expertes vinculades al món universitari. 

3. Esfera internacional. Atenció a les pràctiques i iniciatives per combatre la soledat que 

es duen a terme internacionalment, per tal de situar Barcelona com una ciutat europea 

referent en la lluita contra la soledat. 

4. Esfera de diagnosi i anàlisi de dades. Compilació i producció constant de dades, 

indicadors i resultats sobre soledat, per conèixer realitats canviants i mesurar impactes 

d’iniciatives que s’apliquen. 

5. Esfera interna d’elaboració. Construcció de l’Estratègia municipal contra la soledat a 

partir de sessions de treball, cocreació i contrast transversals, amb la col·laboració de 

totes les gerències municipals. 
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L’Estratègia municipal contra la soledat es lidera des de la Regidora d’Infància, Joventut, 

Persones Grans i Persones amb Discapacitat, amb la col·laboració i l’impuls des de la Gerència 

Municipal per tal d’involucrar-hi tot l’Ajuntament, amb la implicació més directa de l’Àrea de 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i la coordinació de la Direcció de Serveis 

d’Infància, Joventut i Persones Grans. Tanmateix, es compta amb la col·laboració d’altres àrees 

de l’Ajuntament, com Ecologia Urbana.  

 

L’Estratègia està en fase acadèmica, de diagnosis, i a curt termini es començarà a elaborar el 

document executiu, que permeti elaborar un pla d’acció. S’espera poder disposar d’aquest pla 

d’acció l’estiu de 2021.  

 

Hi ha més informació sobre l’Estratègia municipal contra la soledat i l’Observatori de la soledat 

de Barcelona al següent enllaç: 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11454/estrategiasoledat.pdf  

 

 

4. Informació programa Amunt Persianes. 

 

Jaume Gaixas, Conseller del Barri d’Hostafrancs, presenta el programa Amunt Persianes, una 

estratègia de dinamització comercial que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per reduir el 

nombre de locals buits de la ciutat i fomentar una ocupació sostenible. Les diferents estratègies 

es desenvoluparan des de 2021 fins 2023. Es portarà a terme mitjançant la col·laboració entre 

agents públics, privats i socials.  

 

Aquest programa neix com a resposta a l’elevada presència de locals en planta baixa sense 

cap ús. Per mitjà d’aquesta estratègia s’han identificat 8 possible usos dels locals en planta 

baixa que combinen funcions econòmiques, socials i urbanístiques: 

 Comerç de proximitat. 

 Activitats de serveis de proximitat. 

 Emprenedoria i creativitat. 

 Educació, formació i recerca. 

 Centres de treball terciari. 

 Equipaments socials i assistencials. 

 Logística i serveis empresarials. 

 Economia social i solidària. 

 

Maria Rengel, Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sants-

Montjuïc, assenyala que Sants-Montjuïc és un dels Districtes amb més locals buits i, 

conseqüentment, els locals que s’ofertin a Sants-Montjuïc tindran més puntuació per ser 

escollits. La convocatòria actual és per tota la ciutat i, alhora, al juliol s’obrirà una nova 

convocatòria exclusivament pel Districte de Sants-Montjuïc.  

 

Més informació sobre el programa i les bases al següent enllaç: 

https://www.barcelonactiva.cat/amuntpersianes 

 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11454/estrategiasoledat.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11454/estrategiasoledat.pdf
https://www.barcelonactiva.cat/amuntpersianes
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Marc Serra indica que si coneixen veïns o veïnes que tenen un local tancat i estan disposats a 

vendre’l, l’Ajuntament està disposat a comprar-lo amb l’objectiu de posar-lo a disposició a preus 

assequibles al comerç de proximitat.  

 

 

5. Informació Grup Afectats Endesa Hostafrancs. 

 

Jaume Gaixas explica que Endesa ha reconegut formalment que els talls en el seu 

subministrament són producte d’una falta estructural de manteniment i inversió i, com a 

resposta, l’Ajuntament de Barcelona, malgrat que no és la seva competència, s’ha arribat a un 

acord consistent en un pla d’inversió. Una part d’aquesta inversió s’ha fet durant el període de 

Setmana Santa, i la resta està calendaritzat.  

 

Les persones afectades, a través del Grup Afectats Endesa Hostafrancs, han presentat una 

queixa al Síndic de Greuges i han obtingut una resposta positiva.  

 

El Conseller agraeix la col·laboració de totes les entitats i veïnat, que s’han posicionat al costat 

del Districte en aquesta problemàtica. 

 

S’assenyala que es manté viva la plataforma d’afectats, per comprovar el proper hivern si els 

talls de subministrament s’han solucionat.  

 

 

6. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Josefa Balduque (Comissió de Seguiment de 

la Font de la Guatlla): 

 Agraeix al Regidor que hagi facilitat 

que l’entitat Esbart Ciutat Comtal 

disposi d’un espai per la seva 

pràctica cultural.  

 Pregunta per què no s’ha portat com 

a punt de l’ordre del dia l’aprovació 

de l’acta de la sessió anterior. 

 Demana que a l’acta de la sessió 

anterior consti Josefa Balduque com 

a membre de la Comissió de 

Seguiment de la Font de la Guatlla, a 

l’apartat d’entitats. 

 Demana que es modifiqui una 

intervenció seva de l’acta de la 

sessió anterior i on consta L51, sigui 

L52.  

 Demana que se li doni resposta 

sobre els diferents temes que va 

sol·licitar a la sessió anterior.  

 Pregunta a Gerard Lillo on consta 

l’aprovació dels projectes de 

Marc Serra: Es pren nota de les 

consideracions sobre l’acta de la sessió 

anterior. Esmenta que les actes ara 

s’aproven a les Comissions de Seguiment. 

Es poden consultar les actes al 

Decidim.barcelona, a l’espai del Consell de 

Barri en qüestió.  
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Intervenció Resposta 

Pressupostos Participatius. 

Maria del Carma Piera: 

 Agraeix l’actuació sobre la plaga de 

rosegadors que hi havia a plaça 

d’Herenni. 

 Demana que es reforci la neteja a 

l’entorn de la plaça d’Herenni, amb 

aigua a pressió.  

 Assenyala que va fer una proposta 

de plaça d’Herenni de Pressupostos 

Participatius a través de l’AVV 

d’Hostafrancs i desconeix quin és 

l’estat d’aquesta proposta.  

 Demana que s’instal·li un element 

de separació a la plaça, entre la 

zona on juguen els nens i els 

habitatges, per evitar molèsties als 

veïns i veïnes. 

Marc Serra:  

 Celebra que l’actuació contra la 

plaga hagi estat ràpida. 

 Sobre la neteja, es pren nota i es 

revisarà tècnicament.  

 Sobre la proposta de Pressupostos 

Participatius, s’ha revisat i no es va 

registrar cap proposta sobre plaça 

d’Herenni. En qualsevol cas, es pren 

nota sobre la demanda de 

jardineres. .  

Conxita Pérez:  

 Sobre la plaça d’Herenni, reitera la 

necessitat de disposar d’unes 

jardineres per separar la zona de 

jocs i els habitatges. 

 Pregunta quin serà l’ús de l’edifici 

Creu Coberta 19, on hi ha una 

afectació i unes obres previstes. 

Marc Serra: L’edifici de Creu Coberta 19 és 

de propietat privada i es desconeix el seu 

futur ús. Es pren nota, es consultarà i 

s’informarà a l’associació de veïns.  

Daniel: Quin futur tindrà Obrim Carrers? 

Marc Serra: La previsió és que Obrim 

Carrers sigui una iniciativa amb continuïtat, 

ha arribat per quedar-se. Però, durant els 

mesos d’estiu s’aturarà. El cap de setmana 

del 26 de juny serà el darrer, i es recuperarà 

al setembre. Són mesos de vacances, que fa 

calor, i la gent baixa més a la platja. Així, 

també tindreu accés a l’autobús que baixa en 

direcció a la platja.  

Lluis Godé:  

 Quin és l’estat del projecte de carril 

bici de Gran Via? 

 Al carrer Moianès hi ha arbrat que no 

quadra amb l’amplada del carrer, 

que és estret. S’hauria d’estudiar la 

progressiva homogeneïtzació 

d’arbres més petits, que n’hi ha, però 

no són tots.  

Marc Serra:  

 El tema de l’arbrat es revisarà 

tècnicament.  

 Sobre el carril bici de Gran Via, 

s’està treballant en el projecte i la 

previsió és que les obres puguin 

iniciar-se a finals del 2021.  

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió 


