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ACTA DEL CONSELL DE BARRI D'HOSTAFRANCS 

 

Data: 19 de desembre de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Centre Cívic Casinet, C/ Rector Triadó 53 

 

Presideixen el Consell:  

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

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

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

Sr. Jaume Gaixas,  Conseller de Barri d'Hostafrancs  

 

Consellers/es: 

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

Sra. Àngels Boix,  GMD PSC 

Sr. Pepe Pérez Calvo,  GMD ERC 

Sr. Jofre Mont,    GMD JxCat  

Sr. David Labrador,  GMD C's  

 

Persones i entitats assistents: 

Escola Joan Pelegrí  

Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta   

AV Hostafrancs  

Orfeó Atlàntida  

Millorem Sants  

 

Tècnics/ques municipals: 

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

Sants-Montjuïc 

Sra. Ariadna Ros,    Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc  

  

Total d’assistents: 46 persones 

 

Ordre del dia:  

1. Benvinguda i informe del Regidor.   

2. Entorn Escolar de l’escola Joan Pelegrí   

3. Projecte d’Ampliació i Millora de l’Estació de Sants   

4. Torn obert de paraules.   
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1. Benvinguda i informe del Regidor.  

 

Josep Espín, Vicepresident del Consell, dona la benvinguda i passa la paraula a Marc Serra, 

Regidor del Districte.  

 

Marc Serra recorda que l'últim Consell de Barri va ser a finals de maig: des de llavors ha passat 

un estiu que es presentava molt complicat en termes de convivència: se sortia de la pandèmia i 

es recuperava la normalitat de les activitats.   

 

Estiu:  

Aquesta tornada a la normalitat també ha implicat un increment del soroll a la ciutat, qüestió 

que preocupa a la ciutadania. Remarca que, quan es parla de convivència, de soroll i de 

seguretat a l'espai públic, les percepcions poden ser molt diferents segons la realitat de 

cadascú. Pel que fa a les dades i als indicadors de queixes, a partir de trucades i IRIS, remarca 

que hi ha hagut un descens. Hi ha hagut menys queixes per soroll de locals, per soroll de 

persones i per l'activitat de pisos turístics il·legals en comparació amb l'estiu de 2019.   

 

Pla de Sorolls de Barcelona:  

Recalca la importància dels problemes de soroll, per ser una qüestió que afecta la salut. 

Recorda que aquest estiu s'ha activat un pla específic a la ciutat, que ha implementat diverses 

mesures adaptades a la realitat de cada barri. S'ha intentat posar més recursos, especialment 

en horari nocturn, amb més presència de Guàrdia Urbana i d'educadors de carrer. Alhora, 

també s'ha buscat corresponsabilitzar els operadors d'oci nocturn, per aconseguir que 

s'impliquin en mantenir l'ordre i la convivència també fora dels seus locals: En aquest sentit, 

s'han desenvolupat noves eines jurídiques.   

 

Destaca que, afortunadament, la majoria dels operadors del Districte de Sants-Montjuïc han 

presentat una molt bona disponibilitat i donat bona resposta. Per exemple, a pl. Osca, a Sants, 

s'ha pogut introduir una reducció horària de les terrasses i s'ha prioritzat que el Servei de 

Neteja passi a netejar amb aigua a l'hora de tancar.  

  

Recorda que, durant la pandèmia, es van autoritzar terrasses extraordinàries, sobretot en 

calçada, pensant en les restriccions sanitàries que havien de suportar bars i restaurants. Ara 

s'està treballant per a consolidar part d'aquestes terrasses, les que compleixen la nova 

normativa: al Districte de Sants-Montjuïc s'han rebut 284 demandes de consolidació i, més o 

menys, es quedaran el 70%, que hauran de fer una inversió i instal·lar un mòdul homologat. 

Explica que als últims mesos han arribat poques queixes per terrasses noves en calçada. En 

tot cas, recorda que els veïns poden parlar-ne al Consell: a Hostafrancs, les 3 o 4 que més 

preocupaven no es consolidaran.  

  

Seguretat:   

Remarca que és un dels temes que més preocupen a la ciutadania i al Consistori. El mes de 

novembre, el nombre de delictes a la ciutat ha baixat un 18%: la disminució que s'havia 

detectat a l'estiu s'ha confirmat durant la tardor. No és suficient, però és indicador que algunes 

de les mesures que s'han pres estan donant resultat.   

 

Recorda que l'aposta per incrementar la plantilla de Guàrdia Urbana es va notant a poc a poc 

als barris: el 2021 es van incorporar 21 agents al Districte i el setembre de 2022 s'hi han sumat 

24 més, sobretot als torns de tarda i de nit.  El compromís és arribar a convocar 1.000 places 
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de Guàrdia Urbana abans que acabi el mandat: això significa un creixement net d'uns 600 

agents més.  

 

Respecte a les dades, continuen baixant els furts. Els robatoris amb violència no acaben de 

reduir-se: aquest fet preocupa, perquè genera molta sensació d'inseguretat. Especialment, 

després del que va passar a Maria Cristina durant la Mercè de 2021 i 2022, s'ha parlat molt dels 

robatoris a comerços: les dades de robatoris amb força en establiments han baixat un 42,8%. 

Per desgràcia, a Creu Coberta van succeir fets que van generar molta alarma, malgrat que van 

ser més aviat un fenomen puntual de vandalisme.   

 

Actuacions concretes al barri d'Hostafrancs:   

 Nova contracta de neteja: Va començar a funcionar el setembre, ja hi ha nous 

contenidors  i nous vehicles. Admet que les primeres setmanes van ser complicades, a 

causa de la descoordinació inicial: avui dia, valora que s'està remuntant de forma 

considerable. Hostafrancs es plantejava com un barri complicat: hi ha molt nucli antic i 

molt carrer de vianants, poc accessible a les màquines més grans. Així, s'ha fet molta 

incidència que les escombrades siguin persistents: s'ha incrementat l'escombrada dual, 

que es fa 2 vegades al dia a la majoria de carrers. S'ha fet una batuda de rentat amb 

aigua a tots els nous contenidors. També s'ha realitzat un estudi sobre totes les 

papereres del barri: veient quines s'omplen més i intentant reforçar la recollida de les 

papereres que col·lapsen abans,  com les que estan a prop d'eixos comercials o de 

l'Estació de Sants. Amb el nou contracte hi ha una brigada específica que pot assumir 

tasques especials: al barri se li ha donat la  tasca de netejar a primera hora del matí en 

alguns punts crítics. El tema més recorrent han sigut les queixes sobre les noves 

ubicacions dels contenidors: remarca que s'han incrementat entre un 20 i un 30% els 

contenidors de reciclatge i que ja hi ha hagut algunes ubicacions que s'han corregit. 

 Nou servei d'acompanyament a la cerca del treball de BCN Activa: Ha començat a 

 funcionar a la Casa del Mig des del 14 de novembre. És un servei específic per a 

joves: hi ha una nova tècnica, Gisela Sánchez, els dimarts de 10.00 h a 16.00 h.   

 Premis Sants-Montjuïc: Anuncia que la Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

 d'Hostafrancs ha escollit a Lluïsa Erill com a membre del jurat popular.   

 Casinet d'Hostafrancs: Recorda l'ús històric que la gent gran del barri ha fet de

 l'equipament. Recalca que, per desgràcia, no  hi ha un casal de gent gran al barri: 

durant  la pandèmia, aquest ús es va interrompre i no  s'ha tornat a reactivar. Aquesta 

qüestió es va parlar i valorar al Consell d'Equipament del Casinet, format per l'entitat 

gestora, Districte  i entitats veïnals, ja que havia arribat la demanda i el neguit del 

veïnat. Finalment, s'ha arribat a un acord per a contractar 1 persona que pugui 

encarregar-se de garantir la dinamització d'un espai per a gent gran al Casinet: s'ha 

establert un horari, que es podrà  revisar, de 16.30 h a 19.30 h de dilluns a dissabte. 

Considera que és important arribar a un acord i tenir en compte que, fins ara, la gent 

gran no podia fer servir l'espai. Finalment,  apunta que l'objectiu, de cara el següent 

mandat, ha de ser el desenvolupament d'un casal  de gent gran a la pastilla 

d'equipament del C/ Diputació.  

 Festa Major d'Hostafrancs: El Vicepresident del Consell de Barri comunica que 

 recentment es va fer la valoració de la festa major d'enguany: la primera festa amb 

 normalitat i sense restriccions sanitàries. Es va valorar positivament i hi va haver 

 diferents aportacions de part de les entitats per a millorar de cara l'any vinent. Destaca 

que va ser un esdeveniment molt participatiu i lliure d'incidents i queixes destacables. 

Agraeix a les entitats el seu esforç per mantenir les tradicions i a Districte i les tècniques 
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que cada any fan possible que es pugui gaudir de la festa major. Marc Serra se suma 

als agraïments  i valora que la Festa Major d'Hostafrancs és un èxit.  

 

 

2. Entorn Escolar de l’escola Joan Pelegrí.   

 

Víctor Ranera, Director de l'Escola Joan Pelegrí, explica que la proposta neix a partir d'una 

petició de les famílies d'Infantil i Primària. L'Escola s'ubica a 3 edificis: la intervenció se centra 

en el del C/ Muntades i C/ Ermengarda. Es tracta d'un edifici gran, que allotja 575 alumnes: a 

les operacions d'entrada i de sortida, a les 9.00 h i a les 17.00 h, hi ha un gran volum d'infants i 

d'acompanyants. Això pot crear situacions d'inseguretat: agraeix que la Guàrdia Urbana porta 

un equip de forma regular per a acompanyar el trànsit i les persones. Es volia una solució més 

estructural i definitiva: l'Ajuntament va incorporar l'entorn de l'escola al projecte Protegim Les 

Escoles. Inicialment, la intervenció s'havia de produir al C/ Ermengarda i havia d'eliminar la 

zona d'aparcament. Amb els tècnics municipals es va decidir traslladar la intervenció, 

assegurant que l'entrada i la sortida dels nens més petits fos més segura.  

 

Un dels punts era dissenyar un projecte que fos possible i no l'ideal. Es va demanar l'alumnat 

que participés, amb una molt bona resposta. Finalment, el que van proposar els alumnes és 

molt distant de la intervenció que es farà: aquesta se centrarà més al C/ Muntades 37. Es 

guanyarà una mica d'espai de vorera, que es protegirà amb mobiliari: graderies, vegetació, 

etcètera. També s'ha estudiat com fer més suau el gir d'Ermengarda cap a Muntades. A més, 

s'avançarà l'entrada de l'escola i es protegirà l'accés dels infants.   

 

La previsió és que les obres comencin el 24 de gener i que s'executin en tres setmanes. Hi 

haurà dues fases: la primera per a planificar els elements a instal·lar i la segona per instal·lar-

los i senyalitzar. La qüestió més controvertida és el moviment dels vehicles: per a garantir 

l'evacuació de l'illa d'Hostafrancs, es preveuen pilones mòbils i se suprimirà el gir del C/ Callao.  

 

Conclou recordant que més de 200 escoles participen en el projecte Protegim les Escoles: per 

al centre és una sort que millori l'entorn i espera que, en un futur, es pugui millorar encara més 

enllà.  

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, projecta un plànol en pantalla: assenyala que la demanda de 

l'escola passava per la pacificació de tot l'entorn, fet que no és possible en aquest punt del 

barri: per això, la intervenció plantejada és de mínims. Indica que es posaran elements d'estada 

davant de l'escola, de tal manera que la circulació per C/ Ermengarda no es talla, però no es 

podrà mantenir el sentit de doble circulació: no es podrà fer el gir a l'esquerra des de C/ Callao 

a C/ Muntades. El que sí que es podrà fer és circular de C/ Muntades des de C/ Ermengarda i 

des de C/ Calllao a C/ Ermengarda. Amb l'excepció de dissabtes i diumenges, que hi ha Obrim 

Carrers: llavors sí que serà possible fer el gir de C/ Callao a C/ Muntades.   

 

Intervenció Resposta 

Veí: 

· Opina que, quan s'aproven aquesta mena de 

projectes, no es consulta l'opinió del veïnat.  

· Critica els canvis de trànsit i la dificultat 

creixent per a circular amb el seu vehicle 

Marc Serra respon que, fa 10 o 15 anys, 

tothom agafava el cotxe per portar i anar a 

buscar els nens a l'escola. Això generava cues 

immenses de vehicles aparcats en doble fila al 

voltant de les escoles, fet que suposava un 
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Intervenció Resposta 

privat. caos circulatori terrible. Per sort, això està 

canviant: cada cop hi ha més famílies que van 

caminant o en transport públic. També hi ha 

hagut moltes millores en el transport públic en 

aquest temps. Les escoles no demanden més 

aparcament: la majoria de famílies volen que 

els infants puguin sortir tranquils, amb un 

espai agradable i lliure d'embussos de cotxes. 

Aquestes demandes arriben dels infants, de 

les famílies i dels equips directius de les 

escoles. Valora aquest fet com una bona 

notícia.  

Àngels, veïna:                              

· Pregunta si el gir de C/ Callao es podrà fer 

els dissabtes i diumenges, però no entre 

setmana.  

· Es mostra a favor de pacificar l'entorn de les 

escoles, però explica que a casa té un 

problema de mobilitat reduïda. La seva sortida 

del pàrquing està allà mateix i, sovint, es troba 

amb vehicles de famílies de l'escola aparcant 

en doble fila: pregunta si els cotxes podran 

sortir en horari escolar.              

· Assenyala que també hi ha molts vehicles de 

repartiment, així com d'Amazon i altres grans 

empreses, que embussen el trànsit. 

Aida Guillén respon afirmativament.     

 

Els vehicles podran sortir cap a C/ 

Ermengarda. De fet, es modificaran les 

pilones de la cantonada de C/ Callao amb C/ 

Ermengarda, justament per evitar la 

indisciplina en l'aparcament que es produeix 

actualment i que està ben detectada. 

 

Marc Serra respon que aquesta zona de la Pl. 

Joan Pelegrí es va renovar fa 3 o 4 anys i que 

ara funciona bé i està ben connectada, però 

encara s'ha de disciplinar una mica la qüestió 

de l'aparcament. Espera que aquesta 

intervenció contribueixi a conscienciar les 

famílies d'anar a l'escola sense vehicle privat. 

Afirma que hi guanyarà l'escola, els infants i 

els veïns perquè l'àmbit també estarà menys 

contaminat. 

Conxita, membre de l'AV Hostafrancs:                      

Es mostra d'acord amb la pacificació de 

l'entorn de l'escola. Però, explica que veu 

sovint molts cotxes de famílies d'alumnes a 

l'hora d'entrada i de sortida. Demana al 

director que es faci una assemblea de pares i 

mares on es demani que portin els infants a 

peu i deixin els cotxes. 

Víctor Ranera respon que la intervenció dóna 

resposta a una demanda de les famílies en 

general. S'ha conscienciat que no vagin a 

l'escola en transport privat i, actualment, el 

percentatge de famílies que encara ho fa és 

molt baix: el problema és que els cotxes 

ocupen molt espai i fan molta nosa. Es 

compromet a continuar insistint. 

Alícia, veïna:                                 

· Denuncia que els autobusos triguen 

moltíssim i que el transport públic no funciona 

bé. Explica que va haver d'esperar fins a 20 

minuts per agafar el D20 i el 52 en horari de 

tarda.  

· Critica que anul·lant el gir de C/ Callao 

Marc Serra respon que el transport públic 

funciona molt bé a la ciutat. El problema està 

en el transport metropolità: RENFE té línies 

que són un desastre absolut. Les freqüències 

de metro i bus són bones i el transport públic 

mai ha estat tan assequible com ara: 

pràcticament mai hi ha cap incidència. 
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Intervenció Resposta 

l'obligaran a donar una volta molt gran per 

tornar a casa seva, a l'Espanya Industrial. 

Considera que la connexió amb la Marina 

mitjançant l'V5 és bona. En tot cas, pot ser 

que algun dia hi hagi una incidència i s'hagi 

d'esperar 20 minuts: la solució tampoc és anar 

en cotxe a tot arreu. 

Lluïsa, membre del Secretariat d'Entitats de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta: Explica que 

no agafa mai el transport públic ni el privat, 

però observa que els seus alumnes que 

venen de la Marina arriben tard de tant en tant 

a causa del transport públic. Té la impressió 

que, en hores punta, deu fallar.  

 

   

 

3. Projecte d’Ampliació i Millora de l’Estació de Sants.    

  

Aida Guillén comparteix presentació en pantalla. Indica que es tracta d'una obra de gran 

envergadura molt necessària: l'Estació de Sants és una infraestructura de primer ordre, amb un 

càlcul de passatgers que gairebé iguala a l'Aeroport del Prat. Amb les pròximes ampliacions de 

Rodalies i Alta Velocitat, s'esperen xifres de més de 50 milions de persones a l'any.   

 

L'estructura necessita rehabilitació i modernització: als últims mesos s'ha treballat amb ADIF en 

aquest projecte, amb bona voluntat de la seva part per entendre que aquesta infraestructura 

s'havia d'integrar a l'entorn i tenir presents certs criteris. Com a Ajuntament, es va decidir que 

s'havia de sentir també als veïns: per això es va fer un procés participatiu durant 6 mesos.  

 

El resultat és un projecte més verd, més cívic, més amable i amb més usos de ciutat. El 

vestíbul s'ampliarà 40 metres més dins la Pl. dels Països Catalans i es col·locarà en 2 plantes. 

Els 2 vials que passen davant desapareixeran: l'estació donarà directament a la plaça, que 

també es reformarà. Es recuperaran alguns elements del projecte original de la plaça, com les 

pèrgoles i els passadissos. A la part nord, es plantarà verd, tot i que no es pot posar tant com 

es voldria a causa de la llosa que està sobre les vies. També hi haurà una zona infantil i es 

recuperaran els jocs d'aigua. A la zona sud, es recuperarà un mur verd. Aquesta reforma 

afectarà la mobilitat: la circulació no podrà anar per la part nord de l'estació i passarà per la part 

sud, amb el vial del Passeig de Sant Antoni.  

 

Destaca especialment que l'estació es podrà travessar també de manera transversal: el lobby 

de l'estació quedarà dividit en 4 pastilles molt més transparents i més permeables, on es 

podran plantejar usos diferents dels actuals. S'ha aconseguit que ADIF cedeixi 200 m
2
 per a un 

equipament d'ús públic, que serà una ludoteca amb entrada independent. Pel que fa als usos 

comercials, remarca que un dels punts treballats amb els eixos comercials és que la 

remodelació no signifiqués que hi hagués un nou centre comercial encobert dins l'estació: que 

els usos comercials vagin destinats als viatgers i que tinguin en compte l'entorn comercial local.

   

També apareixeran dos nous volums a l'estació: l'edificabilitat que ADIF té dret a desenvolupar, 

que anirà destinada a oficines. Aquest ha estat un punt de discussió i negociació: l'edificabilitat 

arribava fins a 90.000 m
2
 i es podia plantejar de diverses maneres. Una de les premisses de 
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l'Ajuntament era que no es generés una agulla que produís un efecte de mur: es volia baixar el 

màxim possible i s'ha arribat a un volum final que sembla raonable. Destaca que els trets més 

significatius del nou vestíbul són la transparència i la creu que generaran les 4 pastilles.  

 

Ja estan començant les intervencions de la fase prèvia: l'estació ja està en obres. S'està 

treballant amb ventilacions i obertures de les noves andanes, a la part on avançarà el vestíbul. 

També s'estan realitzant intervencions al vial del taxi. Durant el 2023, ADIF començarà amb 

l'actuació a la Pl. Joan Peiró per qüestions de filtracions i subsol. Al seu torn, des de 

l'Ajuntament es desenvoluparà el projecte de canvi de vialitat al Passeig de Sant Antoni: ja està 

en licitació i les obres arrancaran el segon semestre de 2023. L'actuació principal de pl. Països 

Catalans la durà a terme ADIF a inicis de 2024. Pel que fa a l'edifici, començarà el 2025. 

Finalment, l'última fase està vinculada amb la urbanització del “Bosc de Viriat”. També hi haurà 

un canvi respecte a l'estació d'autobusos, que haurà de desaparèixer i anar al subsol de Pl. 

Espanya: primer es reordenarà i, posteriorment, es traslladarà.  

 

Intervenció Resposta 

Veí: Pregunta on aniran les parades dels 

autobusos urbans, si la circulació entre 

l'estació i Pl. dels Països Catalans desapareix. 

Aida Guillén explica que es planteja doble 

sentit de circulació al passeig de Sant Antoni: 

carril bus més un altre carril. Aquí passaran 

els autobusos i s'ubicaran les parades. Al 

subsol de l'estació es farà l'encotxament i 

desencotxament dels taxis, per no ocupar 

espai a la via pública. També s'hi faran les 

recollides i acompanyaments. A més, es 

construirà un nou vestíbul de metro a la part 

nord de l'estació, on també hi haurà un carril 

bici de doble sentit.                 

 

Marc Serra afegeix que l'estació de busos que 

es traslladarà a Pl. Espanya és la d'autobusos 

interurbans.  

Montse, veïna: Pregunta si el projecte és la 

continuació del calaix que va de plaça de 

Sants fins a Mercat Nou i si la remodelació de 

l'Estació de Sants serà posterior o paral·lela a 

aquesta obra. 

Aida Guillén respon que aquest projecte 

correspon a un MPGM diferent del calaix de 

Sants. Aquesta modificació acaba a Joan 

Peiró i a l'àmbit davant del Cinema Balañá.   

Àngels, veïna: Pregunta si l'esplanada davant 

del Cinema Balañá està contemplada en el 

projecte. 

Marc Serra respon afirmativament. 

Ramon, membre de l'Orfeó Atlàntida:                                   

Pregunta com es mantindrà la circulació dels 

cotxes i el transport públic amb els canvis de 

sentit de trànsit previstos a Antoni Capmany. 

 

Veí:                                   

· Recorda que l'ampliació d'oficines, 

inicialment, es volia construir de punta a punta 

Aida Guillén respon que, efectivament, 

l'edificabilitat tindrà un volum molt més 

compacte i no generarà un mur.  
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de l'estació. Ara ha vist que es concentrarà en 

2 blocs: imagina que el volum serà el mateix.  

· Explica que es considera afortunat de viure 

davant del parc. Assenyala que hi ha un 

problema greu amb el manteniment de les 

zones d'aigua.                  

· Opina que, si es talla la circulació al voltant 

de l'Estació de Sants, els embussos de trànsit 

que es produeixen davant dels hotels del C/ 

Tarragona passaran a l'altura de l'Espanya 

Industrial. Demana que s'expliqui amb més 

detall com funcionarà la circulació.                   

· Critica que la Pl. dels Països Catalans 

quedarà encara més petita i que no hi ha 

hagut mai gens de verd. 

Dídac, veí: Pregunta si està previst un canvi 

de titularitat de l'espai públic de la Pl. dels 

Països Catalans o alguna mena de conveni: 

fins ara és competència d'ADIF i això ha 

generat sempre problemes de manteniment 

per manca de coordinació amb l'Ajuntament. 

Aida Guillén respon que la titularitat de la pl. 

dels Països Catalans és ADIF, fet que permet 

el seu dret a edificar. Considera molt important 

garantir el seu compromís amb el 

manteniment de la plaça: ADIF sempre s'ha 

col·locat una mica de perfil en aquest sentit, 

però en el procés de desenvolupament 

d'aquest projecte hi ha hagut un canvi clar de 

voluntat.   

Veïna: Pregunta on aniran els patinadors que 

estan els caps de setmana a la Pl. dels Països 

Catalans. 

Aida Guillén respon que el col·lectiu d'skaters 

ha treballat al procés participatiu: 

efectivament, són dels pocs que dinamitzen 

aquesta plaça. Han tingut una boníssima 

predisposició a col·laborar: s'estan acabant de 

veure els detalls de materials i tipus de 

mobiliari, però se'ls hi donarà un espai per a 

patinar. La plaça guanyarà molt espai com per 

a poder compatibilitzar usos. Una de les 

sortides principals de l'estació anirà cap a l'eix 

verd d'Av. Roma, donant una continuïtat de 

vianant cap a l'Eixample. 

Lluïsa, membre del Secretariat d'Entitats de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta:                    

· Recorda que, quan es van fer les passejades 

amb veïns, es va dir que es contemplaria un 

espai per als skaters. Al final, són els únics 

que han donat vida a la plaça.       

· Recorda que RENFE va adquirir el 

compromís que, quan acabessin les obres de 

l'Estació de Sants, s'hi tornaria a instal·lar el 

monument de Subirachs que, actualment, 

Aida Guillén es compromet a traslladar a 

RENFE la petició sobre el monument: 

considera que el projecte de la renovació de 

l'edifici és prou flexible per a poder incorporar 

aquest element.  
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s'ubica al Museu del Ferrocarril de Vilanova i 

la Geltrú. Així li van comunicar a la seva filla el 

2005. 

Veïna: Pregunta si els busos que van cap a 

l'Eixample, seran de doble direcció. 

Aida Guillén respon afirmativament. 

Actualment, l'estació està funcionant com una 

rotonda: aquest projecte el que fa és que la 

zona no sigui una illa i que es pugui integrar. 

Tots els estudis de mobilitat que s'han fet  

indiquen que hi ha una mobilitat baixa: no hi 

ha una gran circulació de vehicle privat.  

Veí: Pregunta on tindrà la parada el bus que 

va cap a Zona Franca i que ve d'Hospital 

Clínic. 

Aida Guillén preguntarà a TMB per a concretar 

la informació, però garanteix que hi haurà una 

parada al principi o al final de l'estació. 

  

 

4. Torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Cristina, veïna:                                  

· Vol donar les gràcies a totes les persones 

que li han donat un cop de mà: Conxita, Jordi i 

Josep i moltes altres.                      

· Explica que, des del 2007, lluitava perquè es 

tanquessin les finestres d'un pàrquing que té 

davant de casa. Finalment, ho ha aconseguit: 

va assistir a l'anterior Consell de Barri a 

exposar el seu problema i, arran d'això, va 

rebre la visita de tècnics de l'Ajuntament, que 

van negociar amb la gestoria de l'espai. 

Agraeix també als veïns del barri que van 

escoltar i interessar-se per la seva demanda.  

· Exposa que va venir una empresa a fer una 

sonometria a casa seva, a causa la denúncia 

de soroll vinculada a l'entitat religiosa 

Juventudes Para Cristo. Continuen fent 

sermons, si bé els càntics han baixat i ja no se 

sent música amplificada. Es mostra  també 

agraïda amb aquesta qüestió.                      

· Per últim, abans que el pàrquing comencés a 

funcionar el 2007, recorda que els veïns ja 

estaven en lluita amb els pisos de sota des de 

2003 a causa de problemes de fums i sorolls. 

Comunica que enviarà informació a Districte, 

per a reobrir també aquesta qüestió. 

Marc Serra recorda que s'havia assabentat 

recentment del problema i que era complicat, 

en tractar-se d'una qüestió entre privats. 

Celebra haver pogut mitjançar i haver arribat a 

un acord i a una solució. Els Consells de Barri 

i les audiències públiques serveixen també 

per això: demana a la veïna que continuï 

assistint. 

  

Pel que fa a la sonometria del local de sota, ja 

hi ha un expedient obert: no es poden donar 

detalls públicament, però s'hi està treballant 

per a ordenar i regular aquesta qüestió. La 

Gerent del Districte li explicarà més informació 

quan acabi el Consell.  

Josefa, veïna:                          Marc Serra respon que les obres ja estan 
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· Recorda que el Regidor va afirmar que hi 

havia diners per la reforma de la Placeta de la 

Vidriera. Denuncia que els arbres passen del 

5è pis i que les fulles que cauen a terra fan 

relliscar la gent gran.                           

· Assenyala que només hi ha 5 contenidors a 

la zona i que són tan plens que les 

escombraries s'han de tirar directament a 

terra.                      

· Indica que les voreres del C/ 26 de gener es 

troben en molt mal estat. 

licitades, però encara no tenen data d'inici, si 

bé hauria de ser durant el primer trimestre de 

2023. Demana que la veïna deixi el seu 

contacte al Conseller del Barri, Jaume Gaixas, 

per a poder-la avisar quan es tingui aquesta 

informació. 

 

Pel que fa a les escombraries fora dels 

contenidors, es revisarà. En aquestes 

qüestions, hi ha una part de civisme i 

corresponsabilització veïnal: més enllà de 

denunciar, poca cosa s'hi pot fer. S'estudiarà 

si hi ha una situació d'indisciplina, sobretot, si 

són comerços: a Poble-sec s'ha fet una 

campanya adreçada a establiments 

comercials que ha acabat amb 70 expedients. 

 

Encara no hi ha pressupost per a rehabilitar 

les voreres del C/ 26 de Gener que, 

efectivament, es troben en mal estat: tant de 

bo s'aprovin els pressupostos aquesta 

setmana i es pugui prioritzar aquesta 

intervenció. El 2023 es posarà fil a l'agulla: de 

moment ja s'ha aprovat C/ Tenor Masini a S 

ants.   

Carme, veïna:                               

· Denuncia que els vehicles petits del Servei 

de Neteja no passen a netejar a la pl. Herenni.  

· Indica que hi ha 2 papereres al C/ Forn que 

haurien de ser substituïdes per un contenidor. 

· Critica que els veïns de la zona han patit 

molt soroll durant l'estiu, especialment a les 

nits. La situació s'ha allargat fins a l'octubre, 

quan encara hi havia persones jugant a la 

petanca a les 3.00 h de la matinada. Explica 

que ha hagut de posar moltes queixes fins 

que ha canviat la situació. També demana 

que, quan hi ha una vetlla al centre de culte, 

es controli d'alguna manera el soroll que dura 

tota la nit.                      

· Continua demanant verd i un espai més 

amable a la pl. Herenni: actualment, sembla 

un descampat.                              

· Agraeix a Pepita la recollida de firmes en 

suport que la gent gran pugui tornar a fer ús 

de l'espai del Casinet. Recorda que els 

Marc Serra pren nota sobre les diverses 

demandes.  

 

Respon que es demanarà que s'estudiï l'opció 

d'ubicar un contenidor al C/ Forn. No és fàcil, 

perquè el camió no hi pot passar, però s'ha 

detectat que hi ha una acumulació de brossa 

en aquell punt. És evident que la solució 

actual no serveix.             

 

Sobre el problema del soroll a la Pl. Herenni, 

si bé hi ha marge de millora, celebra que hagi 

millorat una mica la situació vinculada al 

centre de culte: des de Districte s'hi fa 

mediació i es traslladen les queixes. Pel que 

fa a les vetlles, s'intentarà contactar per si 

poden avisar amb antelació i es pot fer alguna 

mena de reforç per alleujar l'impacte sobre el 

descans dels veïns.        

 

Finalment, sobre la instal·lació de jardineres, 
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primers usuaris del Casinet van ser la gent 

gran del barri, que podia fer servir l'espai 

durant tot el dia. Critica la pèrdua constant de 

drets i afirma que, fins que no s'han mobilitzat 

la recollida de firmes, cap entitat estava 

disposada a tornar a obrir l'espai.  

afirma que no es pot comprometre a res, però 

que espera que es pugui fer alguna 

intervenció durant el 2023 amb la partida de 

manteniment del Districte derivada dels nous 

pressupostos. 

Manel, membre de l'AV Hostafrancs:         

· Explica que s'han recollit signatures, amb el 

suport de l'AV, perquè la demanda de poder 

tornar a fer servir el Casinet era lògica i 

coherent. L'Ajuntament ha donat resposta i el 

Casinet tornarà a la gent gran i a la resta de 

gent del barri.          

· Proposa que es faci propaganda al barri 

perquè tothom se n'assabenti.            

· Opina que caldria reprendre el mateix servei 

que hi havia abans de la pandèmia, quan el 

Casinet era obert durant tot el dia. Valora que, 

si més no, s'ha de poder fer una avaluació del 

nou servei un cop estigui funcionant. Agraeix 

la receptivitat que s'ha mostrat amb aquest 

tema. 

· Entrega les signatures al Regidor. 

Marc Serra agraeix la feina que han fet veïns i 

veïnes recollint signatures. Hi ha bona 

voluntat per totes les parts: també del Districte 

i dels gestors de l'espai, que són el Secretariat 

d'Entitats i l'associació de veïns i veïnes. 

Admet que s'ha trigat massa a respondre a la 

demanda, però ara hi haurà la possibilitat 

d'avaluar el servei. Agraeix a l'AV que ha 

promogut la iniciativa, al Secretariat d'Entitats 

per haver-la atès i als tècnics i tècniques per 

haver trobat la fórmula adient.   

Jordi, membre de l'AV Hostafrancs:     

Pregunta quan es posarà en funcionament la 

sala polivalent del Casinet destinada per a la 

gent gran. 

Marc Serra respon que ja s'ha activat la 

contractació de la persona dinamitzadora de 

l'espai.  

 

Aida Guillén afegeix que encara no hi ha data, 

però que la contractació estarà enllestida el 

mes de gener: es comunicarà. 

Feli, membre de l'AV Hostafrancs:        

· Pregunta quan es posaran en marxa les 

obres del Parc de l'Espanya Industrial.  

· Explica que ha participat en el procés 

participatiu de l'Estació de Sants, però opina 

que cal estudiar bé la situació dels autobusos i 

quines parades són necessàries. Considera 

que cal intentar treure el màxim possible de 

circulació de vehicles, ja que aquesta ha 

passat de Les Corts a Hostafrancs i creu que 

les modificacions de la reforma de l'estació 

generaran més circulació a Rector Triadó.  

Marc Serra respon que s'està tancant el 

projecte executiu: un cop fet aquest pas, es 

podran licitar les obres. Rememora que els 

veïns van guanyar el pressupost participatiu, 

es va fer l'avantprojecte, ara es tancarà 

l'executiu en un màxim de 2 mesos, després 

es licitarà i arrencaran les obres: el 

pressupost, que és superior al previst 

inicialment, ja està disponible. La previsió és 

que les obres puguin començar cap a finals de 

l'estiu de 2023.                        

 

Pel que fa a les obres de la Pl. dels Països 

Catalans, que es desenvoluparan durant el 

2024, afirma que hi haurà temps de parlar i 

estudiar bé totes les qüestions. De moment, 
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destaca que s'acabarà el mandat amb un 

acord sobre l'Estació de Sants, que era un 

tema molt complex: per una vegada s'ha 

aconseguit que ADIF faci unes obres a la 

ciutat tenint en compte els veïns i veïnes.  

Conxita, membre de l'AV Hostafrancs:  

· Exposa que un veí va demanar una 

inspecció a la Pl. Celestina Vigneaux el mes 

de maig i va rebre resposta l'1 de juny: 

denuncia que la zona està molt degradada. 

Recorda que el Conseller de Barri va fer una 

visita i hi ha un tancat de l'Ajuntament que fa 3 

anys que no es neteja.              

· També assenyala que hi ha 3 persones 

sense llar que necessiten intervenció: opina 

que hi ha d'haver coordinació entre 

institucions i s'ha de pressionar els centres 

psiquiàtrics per arribar a tutelar-les.  

· Explica que el SAIER va posar unes tanques 

a causa de les obres que deixaven poc espai 

a la vorera. Ho va denunciar i s'han reubicat. 

També ha parlat amb Guàrdia Urbana i BIMSA 

sobre l'accés de vehicles al C/ Béjar.      

· Anuncia que l'associació de veïns, amb el 

suport de Districte, iniciarà una campanya el 

gener per a conscienciar veïnat del civisme i 

la neteja. Però considera que, potser, s'haurà 

d'arribar a sancionar: critica que hi ha molt 

incivisme.  

· Conta que uns veïns han fet arribar que el 

mobiliari urbà del C/ Tarragona, a la 

passarel·la del Parc de l'Espanya Industrial, 

es troba en molt mal estat. També els bancs 

del C/ Vilardell i Gran Via.                  

· Denuncia que al C/ Tarragona i al C/ Rector 

Triadó no se substitueixen els arbres que han 

mort i hi ha escocells buits, en alguns casos, 

des de fa 5 anys. Demana que Parcs i Jardins 

millori la seva tasca de manteniment: fa uns 

dies els bombers van haver d'intervenir per 

tallar una branca al C/ Tarragona.     

· Apunta que les torres del Parc de l'Espanya 

Industrial tenen obertes algunes portetes que 

s'haurien de tancar i que la rotonda torna a fer 

pudor.   

Marc Serra respon que es va fer la inspecció a 

Celestina Vigneaux, amb el Conseller del Barri 

i Miquel Àngel Valdueza: a principis de 2023 

es farà l'actuació de la brigada.               

 

Sobre les persones sense llar, recorda que no 

és només un problema d'habitatge, sovint 

també és de salut mental. Moltes vegades 

aquestes persones serien millor ateses a un 

centre, però sovint rebutgen vincular-se a cap 

equipament. Destaca que és una qüestió que 

preocupa.  

 

Sobre les obres del SAIER, explica que es 

farà una gran remodelació al C/ Tarragona, a 

un edifici q estava abandonat: es dotarà el 

servei de més recursos i podrà donar una 

millor resposta. Agraeix a la veïna la seva 

intervenció.  

 

Pel que a la campanya de neteja, valora que 

es tracta d'una bona col·laboració amb els 

veïns.  

 

Pren nota sobre la reparació dels bancs i 

altres qüestions de manteniment.        

 

Pel que fa a qüestions d'arbrat i escocells, 

recorda que les podes estan planificades i es 

pot consultar exactament quan està previst 

intervenir a qualsevol carrer. Sobre el tema 

escocells, comunica que hi ha un pla per 

plantar 7.000 arbres a tota la ciutat fins a la 

primavera. El compromís és acabar el mandat 

amb aquesta xifra: des de la pandèmia molts 

escocells han quedat buits.  

 

Pren nota sobre les torres de l'Espanya 

Industrial i els seus tancaments. 

Àngels, veïna:                 Marc Serra respon que hi ha consciència de 
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· Espera que al C/ Muntades hi hagi previsió, 

a partir del mes , per evitar el que ha passat 

aquest estiu. A l'1.00 h i més tard hi havia 

esports, música i soroll: afirma que mai havia 

hagut de trucar a la Guàrdia Urbana fins a 

aquest estiu. Denuncia que hi ha molts 

problemes al Parc de l'Espanya Industrial i 

que la situació ha sigut molt insostenible: 

s'utilitza molt l'espai i es genera molt soroll.  

· Expressa preocupació perquè aquests 

problemes de convivència estan generant 

brots de racisme i xenofòbia al barri. 

l'impacte del soroll a la zona: les dades donen 

una fotografia general, però la percepció de 

cadascú és diferent. Està d'acord que als 

últims anys han augmentat els usos de 

l'Espanya Industrial, però es reordenaran amb 

la renovació. Recorda que les obres 

començaran a finals d'estiu de 2023. Pren 

nota de les queixes i es compromet a 

estudiar-ho amb l'Equip de Convivència.  

 

Acull la preocupació de la veïna i afirma que 

l'Ajuntament té la responsabilitat de garantir 

un marc de convivència. 

Joan, veí: Pregunta si s'eliminaran les caixes 

de ventilació de la Pl. dels Països Catalans. 

Aida Guillén respon afirmativament.   

 

Marc Serra respon que aquests sistemes de 

ventilació es van instal·lar per les obres de 

l'AVE. Amb la nova renovació quedarà una 

plaça molt millor i tot el veïnat guanyarà. 

Mercè, membre de Millorem Sants:    

Assenyala que s'ha trobat amb un contenidor 

al C/ Jocs Florals que el pedal toca a la vorera 

i no es pot obrir: això provoca que la gent que 

no té força per alçar manualment la tapa acabi 

abandonant la brossa fora. 

Marc Serra respon que aquesta situació passa 

en alguns carrers molt estrets: es parlarà amb 

el Servei de Neteja i es passarà a revisar.  

Veïna:  Afegeix a la intervenció anterior que, a 

més, quan passa això, a vegades que la tapa 

del contenidor oberta ocupant espai a la 

calçada: això acaba generant que es trenquin 

contenidors i retrovisors dels cotxes que 

circulen. 

 

Lluïsa, membre del Secretariat d'Entitats de 

Sants, Hostafrancs i la Bordeta: 

· Recorda que ara mateix hi ha exposicions i 

obres de teatre al Casinet obertes a tothom.  

· Demana que consti que el Casinet serà un 

espai provisional: cal un casal de gent gran 

per als avis i àvies del barri. Opina que això és 

el que s'ha de reivindicar, sigui al C/ Diputació 

a una altra ubicació. 

Marc Serra reitera el seu agraïment al 

Secretariat d'Entitats per  haver contribuït a 

trobar una solució temporal.      

 

Expressa que la voluntat de l'Ajuntament és 

que Hostafrancs i tots els barris de la ciutat 

comptin amb un casal de gent gran: es 

treballarà en aquesta direcció. Remarca que 

la bona notícia és que hi ha un sòl 

d'equipament disponible al C/ Diputació. 

 

Sense més intervencions, Marc Serra agraeix la participació i tanca la sessió.  

 

 


