
 
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. 30 de maig de 2022 1 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI D'HOSTAFRANCS 

 

Data: 30 de maig de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Escola Joan Pelegrí (c. Consell de Cent, 14)  

 

Presideixen el Consell: 

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

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

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

Sr. Jaume Gaixas,   Conseller del Barri d’Hostafrancs 

 

Consellers/es: 

Sra. Àngels Boix,  GMD PSC 

Sr. Pepe Pérez,   GMD ERC 

Sra. Neus del Pilar de Haro, GMD JxCAT 

 

Persones i entitats assistents: 

AVV Hostafrancs 

FAECH 

Secretariat d’Entitats 

Escola Joan Pelegrí 

Plataforma Jardí Estació Magòria 

Junts per Catalunya 

 

Tècnics/ques municipals: 

Miquel Àngel Valdueza,   Director de Serveis de Llicències i Espai Públic de    

        l'Ajuntament 

Francesc Roma,     Tècnic del Departament de Participació d'Ecologia Urbana 

Sra. Míriam Puebla,    Tècnica Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Núria Pérez,    Coordinadora Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

del Districte de Sants-Montjuïc 

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

de Sants-Montjuïc 

 

Total d’assistents: 25 persones 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i informe del Regidor.  

2. Torn obert de paraules.  

3. Pla Cuidem Barcelona.  
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1. Benvinguda i informe del Regidor.  

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda, repassa l'ordre del dia 

i comença el seu informe:  

  

Recuperació econòmica  

Després de la pandèmia s'està produint una recuperació de l'activitat laboral molt important, 

tant a la ciutat com al país, amb xifres rècord de disminució de l'atur. Destaca que, el passat 

mes d'abril, 1 de cada 2 nous llocs de treball a la ciutat de Barcelona es van signar amb 

contracte indefinit i ho atribueix a l'impacte positiu que ha tingut la nova reforma laboral. Al mes 

d'abril de 2022 s'han signat 70.079 contractes de treball a Barcelona, dels quals 33.244 han 

estat indefinits: això significa un increment del 200% en la contractació indefinida respecte a 

anys anteriors. També s'ha produït una recuperació econòmica, acompanyada del retorn de 

l'activitat turística: aquest fenomen, a més de generar riquesa, comporta la tornada de la 

massificació turística i l'increment del soroll nocturn, una problemàtica greu a la ciutat.  

 

Pla de Sorolls de la Ciutat de Barcelona  

Recalca que l'Agència de Salut Pública considera que el soroll té un impacte molt greu a la 

salut i que constitueix el principal perill per aquesta, conjuntament amb la contaminació 

atmosfèrica: a Barcelona, hi ha 210.000 persones amb una molèstia intensa i 60.000 amb 

trastorns greus diagnosticats per culpa de l'exposició al soroll. Un 55% de la població considera 

que el seu barri té molt soroll i un 18% declara tenir una molèstia intensa durant la nit. Els 

estudis que s'han fet fins ara, dictaminen que la font principal del soroll a la ciutat són els 

cotxes, si bé un altre factor important és la recuperació de l'activitat d'oci nocturn.   

 

Anuncia que l'Ajuntament està desenvolupant un Pla de Sorolls, per a poder identificar quines 

són les zones de la ciutat acústicament més tensades en horari nocturn, de cara a impulsar 

mesures en diferents àmbits. Al Districte de Sants-Montjuïc s'ha identificat el C/ Nou de la 

Rambla (Poble-sec), els Jardins de la Mediterrània (La Marina) i la plaça Osca (Sants). 

L'objectiu del Pla és poder desenvolupar un Pla de Prevenció en aquestes zones, que permeti 

continuar fent sensibilització, instal·lar sonòmetres per quantificar el soroll, regular horaris 

d'activitat i ajudar als veïns, si és necessari, amb subvencions per a millorar la insonorització i 

l'aïllament acústic dels habitatges.  

 

Estiu 

S'està treballant en un Pla d'Estiu de Convivència en Horari Nocturn al districte, que inclourà 

aquestes 3 zones esmentades al Pla de Sorolls i d'altres punts sensibles, com el Parc de 

l'Espanya Industrial i el seu entorn. Anima el veïnat a compartir els seus neguits relatius a 

aquesta qüestió.   

  

Notícies breus  

 · Parc de l'Espanya Industrial: Hi ha un procés de remodelació de l'espai, arran del projecte 

presentat i escollit als Pressupostos Participatius el juliol del 2021. Des d'aquell moment, s'ha 

treballat amb el veïnat per a poder tenir un projecte d'obra, que ja s'està tancant. La previsió és 

tancar el projecte executiu al llarg del 2022 i iniciar les obres a principis de 2023.  

 

· Estació de Sants: El primer semestre de 2021 es va dur a terme un procés participatiu amb els 

veïns, per fer l'ampliació de l'estació amb el màxim consens i tenint en compte les necessitats 

dels barris. Recorda que el terreny no és municipal i destaca que s'ha arribat a acords amb 
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ADIF i que les obres entorn de l'estació començaran aviat.   

 

· Medalles d'Honor de la Ciutat: A proposta del govern, amb el consens de tots els grups 

municipals, la medalla del 2022 s'atorgarà a Conxita Pérez, veïna d'Hostafrancs, com a 

reconeixement a tota la feina que fa pel barri. També es concedirà la medalla col·lectiva a la UE 

Sants, entitat esportiva que enguany ha celebrat el seu centenari.  

 

 

2. Torn obert de paraules.  

 

Josep Espín, Vicepresident del Consell de Barri, felicita Conxita Pérez per la distinció i dóna 

pas al torn obert de paraules.   

 

Intervenció Resposta 

Veí del C/ Ermengarda: 

· Recorda que en anteriors reunions es va 

denunciar el mal estat del tram entre el C/ 

Masnou i C/ Ermengarda. Explica que al C/ 

Masnou s'han pintat unes marques per a una 

futura intervenció, però que al C/ Ermengarda 

no s'ha fet res. Vol saber si s'arreglarà el 

carrer i quan. Afegeix que va exposar aquesta 

incidència mitjançant l'aplicació Barcelona a la 

Butxaca fa 1 mes i que no ha rebut resposta. 

· Indica que a la pl. Joan Pelegrí hi ha una 

barana de vidre que està trencada de fa molt 

temps. 

Marc Serra respon que segurament, a causa 

de l'ús intensiu del Parc de l'Espanya 

Industrial, els carrers de l'entorn necessiten 

una rehabilitació. Recorda que a l'últim 

Consell de Barri es va rebre la demanda dels 

veïns del C/ Masnou i que ja s'han fet algunes 

intervencions, que haurien d'arribar també al 

C/ Ermengarda. El Pla Cuidem Barcelona, que 

es parlarà al següent punt, tracta, també, de 

prioritzar zones del barri a partir dels recursos 

que es disposen.Pel que fa a la barana de 

la pl. Joan Pelegrí, aclareix que no es tracta 

d'un element municipal: pertany al pàrquing i 

és el seu operador privat qui és responsable 

del manteniment. Des de l'Ajuntament se li ha 

notificat i s'està fent seguiment. 

Representant de l'AAVV Hostafrancs: 

· Informa que l'AAVV s'afegeix a la campanya 

de tenir cura del barri: es van repartir flyers a 

l'última Fira d'Entitats, relatius a la neteja i el 

manteniment de l'espai públic. També es 

preveu embustiar-los.  

· Indica que manquen contenidors o es troben 

en molt mal estat a diversos indrets. Afirma 

que no poden esperar al setembre, quan entra 

la nova contracta de neteja: C/ Elisi amb C/ 

Béjar, C/ Mallorca amb C/ Béjar, C/ Vilardell 

amb C/ Hostafrancs, etcètera.  

· Explica que es va produir un accident la 

tarda del dissabte, durant la Fira d'Entitats: un 

patinet va atropellar un vianant. Critica que els 

controladors del trànsit que hi havia, 

identificats amb una armilla, no van trucar el 

Marc Serra valora molt positivament la 

campanya de sensibilització que ha recuperat 

l'AAVV Hostafrancs, fent una crida al civisme i 

al respecte. Recorda que, tot i que s'ampliï i 

millori el servei de neteja, si la ciutadania no té 

cura de l'espai públic, continuaran havent-hi 

problemes. Proposa que l'AAVV i el teixit 

associatiu aprofiti l'entrada de la nova 

contracta de neteja al setembre per a fer una 

campanya potent de suport i conscienciació. 

 

Pren nota de la manca de contenidors i es 

compromet a estudiar on cal un 

reforç.Finalment, explica que tots els 

treballadors auxiliars estan informats que, dins 

les seves funcions, han de trucar el 112 i 

avisar l'ambulància quan sigui necessari. Es 
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Intervenció Resposta 

112, ni van avisar l'ambulància estacionada a 

la zona. Demana que se'ls hi proporcioni la 

informació i formació adequades per saber 

com actuar en aquestes situacions. 

compromet a consultar l'empresa per aclarir 

que va passar i recorda que qualsevol ciutadà 

pot trucar també al 112 davant una situació 

d'urgència, a més de demanar l'assistència 

dels treballadors municipals. 

Veïna en representació del veïnat de la pl. 

d'Herenni: 

· Denuncia que fa 5 anys que la situació a la 

plaça on viu és la mateixa: només s'han 

instal·lat 2 senyalitzacions, malgrat haver 

rebut en algun moment una resposta des del 

Districte, afirmant que s'intervindria instal·lant 

jardineres i altres elements. Indica que, a 

causa de l'ús intensiu de l'espai públic i de 

l'incivisme, continua havent-hi problemes molt 

greus de soroll, tant de dia com de nit, 7 dies 

a la setmana. 

· Critica que la plaça, actualment, no és 

adequada ni per l'ús lúdic que fan els infants 

durant el dia, ni pel descans dels veïns. 

Demana que l'Ajuntament hi posi solució. 

Marc Serra es mostra d'acord amb l'exposició, 

si bé puntualitza que la pl. Herenni és un 

espai complex i que, malgrat tot, s'ha produït 

algun avenç. Recorda que, a inicis del 

mandat, hi havia un problema molt greu 

d'aparcament descontrolat de cotxes: s'han 

posat pilones i s'ha millorat molt. També hi 

havia un problema greu amb les activitats 

musicals nocturnes del centre de culte: això 

també s'ha resolt. Hi ha un problema de joc de 

pilota durant el dia: s'han posat cartells, però 

no s'ha acabat de solucionar. Explica que 

Hostafrancs és un barri molt dens, on 

manquen espais de joc per als infants: en 

aquest sentit, projectes com l'ampliació del 

Parc de l'Espanya Industrial han de permetre 

millorar la situació. Es compromet a continuar 

fent seguiment d'aquesta qüestió. 

Veïna del C/ Muntades: 

· Exposa que hi ha una porta giratòria del Parc 

de l'Espanya Industrial que feia soroll, 

impedint el descans dels veïns. Això es va 

arreglar, però vol saber per què continua sent 

una porta d'entrada i sortida del parc, quan 

estava establert que només funcionaria de 

sortida. Denuncia que, especialment a les nits 

dels caps de setmana, hi ha una afluència 

continuada de gent que hi va a fer “botellón”, 

posa música i té comportaments incívics. 

· Es mostra d'acord amb l'exposició sobre 

l'impacte del soroll sobre la salut i planteja que 

es canviï també la normativa cívica municipal. 

Critica que sovint hi ha soroll dins del parc 

durant el dia, per assajos musicals o activitats 

amb altaveus i que la Guàrdia Urbana no hi 

pot fer res. 

Marc Serra dóna la raó a la veïna: l'objectiu de 

la intervenció era acabar amb el soroll de la 

porta i garantir que només funcionés de 

sortida. Es compromet a estudiar-ho per 

solucionar el problema. 

 

Sobre el grup que fa assajos amb instruments 

de vent i percussió, explica que es tenia 

constància i que s'està treballant amb Guàrdia 

Urbana i amb l'equip de Convivència. Afegeix 

que es tracta d'un grup molt nombrós, que no 

són veïns del barri i que és cert que fan una 

activitat molt sorollosa durant el dia. Pel que fa 

als altaveus autoamplificats, exposa que es 

tracta d'una nova realitat, que genera un 

problema molt greu i que condiciona molt les 

activitats d'oci nocturn que acaben fent els 

joves a l'espai públic. Afirma que s'hi està 

treballant des del Pla d'Estiu de Convivència 

en Horari Nocturn i dubta que sigui necessari 

un canvi de normativa, ja que considera que 

l'Ajuntament ja compta amb eines suficients. 

Membre de la Comissió de Seguiment del Aida Guillén respon que la pl. Viriat no és la 



 
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. 30 de maig de 2022 5 

Intervenció Resposta 

barri del Font de la Guatlla-Magòria: 

· Assenyala que no ha trobat la seva 

participació en l'acta de l'anterior Consell de 

Barri.  

· Pregunta a Aida Guillén, Gerent del Districte, 

si la pl. Viriat és el mateix indret on hi va el 

nou tanatori. 

· Anuncia que ha interposat una denúncia al 

Síndic de Greuges contra el president de 

Decidim.Barcelona. Explica que ha rebut 

resposta, proposant-li una reunió pel pròxim 1 

de juny.  

· Comunica que ha demanat cita amb Carolina 

López, Consellera d'Educació del Districte, per 

parlar sobre les escoles. 

del tanatori. 

 

Marc Serra respon que s'ha pres nota de tot el 

que s'ha exposat, ja que la veïna ha marxat 

després de fer la seva intervenció. 

Veïna: Critica que fa 7 anys que no es poden 

els arbres de la placeta de la Vidriera. Va 

trucar, perquè les branques generen molèsties 

als habitatges i s'hi va personar un 

responsable de l'Ajuntament, però no s'ha fet 

cap intervenció. A més, assenyala que els 

arbres estan infestats d'insectes, que la 

placeta està sempre plena de fulles caigudes, 

que l'espai està molt abandonat i que hi ha 

problemes amb l'incivisme dels amos dels 

gossos. 

Marc Serra es mostra d'acord que pl. Vidriera 

està molt abandonada i que, aquest fet, ha 

acabat significant que l'espai es converteixi en 

un pipicà desregulat. Per aquest motiu, 

l'Ajuntament ha treballat una proposta de 

renovació de la plaça, que ja s'ha presentat: 

les obres començaran a finals d'enguany i 

duraran aproximadament 6 mesos. Es farà un 

espai de joc infantil nou, que estarà tancat per 

evitar que hi accedeixin els gossos i es 

reordenarà l'espai. Pel que fa als arbres, 

recorda que no es podran canviar, però que sí 

que es poden podar més freqüentment: 

l'època de poda és d'octubre a març.  

Veí del C/ 26 de gener de 1641: Explica que al 

C/ 26 de gener de 1641 número 3 hi ha un 

centre de culte anomenat Juventudes Para 

Cristo. Afirma que, des del 2004, està 

denunciant greus problemes de convivència 

amb aquesta entitat: fan soroll i festes els 

caps de setmana, malgrat no tenir llicència. A 

més, tornen a fer servir un accés que 

l'Ajuntament els hi va prohibir. Expressa 

moltíssim malestar i denuncia la permissivitat 

de les institucions i la vulneració dels drets a 

l'habitatge digne dels veïns.  

Marc Serra respon que, des del 2004, han 

passat molts regidors de Districte: 

segurament, si no s'ha resolt en tants anys, és 

a causa que sí que tenen llicència. Afirma que 

l'Ajuntament, el que sí que pot fer, és garantir 

que l'activitat que s'hi desenvolupa s'ajusta a 

l'activitat de llicència.  Es compromet a 

comprovar-ho i a parlar amb l'Oficina d'Afers 

Religiosos. 

Veí: 

· Vol saber quan s'iniciaran les obres del nou 

Campus La Magòria i quina serà la seva 

durada, que ha d'incorporar equipaments 

sanitaris, habitatges amb preu assequible, 

Marc Serra respon que el Campus Magòria 

incorporarà 1 camp de futbol 11, 1 camp de 

futbol 7, 1 pavelló poliesportiu amb 5 pistes, 

16 pistes de petanca, 100 pisos d'habitatge 

dotacional per a col·lectius vulnerables, 1 
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Intervenció Resposta 

àrea esportiva i zona verda.  

· Pregunta si el veïnat del Districte és 

conscient i està informat que, dins d'aquest 

projecte, hi haurà un equipament sociosanitari 

per atendre pacients amb addiccions 

cròniques.  

· Afirma haver sentit rumors que és possible 

que, finalment, no es produeixi la reubicació 

dels pacients amb addiccions cròniques. 

Actualment, viuen i són atesos a un centre al 

Baix Guinardó. 

centre de neteja i 1 centre sanitari: un CUAP, 

que no és de l'Ajuntament, sinó del Consorci 

de Salut compartit amb la Generalitat. Aquest 

centre pot incorporar diverses unitats i serveis 

adreçats a diferents col·lectius: encara està 

per decidir quins, però, com a qualsevol altre 

centre de salut, no es descarta cap opció.  

 

Pel que fa al calendari, ara s'està a la fase de 

planejament: hi ha hagut un concurs d'idees 

que ha prefigurat com es compatibilitzaran tots 

aquests usos en un mateix espai. Cal tenir en 

compte que als barris hi ha molt pocs espais 

per a equipaments i moltes necessitats. A 

partir d'aquí, s'està preparant un Pla Especial 

urbanístic, que desenvoluparà aquest 

projecte: es començarà per la part esportiva i 

la resta d'equipaments s'aniran definint en 

funció de les necessitats que decideixin els 

gestors respectius. Actualment, no hi ha data 

d'inici de les obres ni de la durada: potser la 

primera pedra es posa el 2024. 

Veïna del C/ 26 de gener de 1641, número 3: 

· Denuncia que l'entitat religiosa Juventudes 

Para Cristo ha estat molts anys pagant les 

multes sense canviar la seva activitat, malgrat 

les instàncies interposades pel veïnat. A més, 

afirma que el local no té sortida 

d'emergències.  

· Denuncia que hi ha un pàrquing al C/ 

Gayarre 53-55 que queda a l'alçada dels 

entresols del C/ 26 de gener. Aquest 

aparcament té 3 plantes: la planta superior 

havia sigut un magatzem de paper durant 20 

anys. Des del 2007, es fa servir com a 

aparcament de cotxes i motos generant 

molèsties molt greus als veïns de 4 habitatges 

del C/ 26 de gener: l'edifici del pàrquing 

compta amb 24 finestres obertes, exposant el 

veïnat a alts nivells de contaminació 

atmosfèrica, acústica i lumínica cada nit. Ha 

interposat queixes des del primer dia i ha 

intentat contactar amb la propietat, sense cap 

resultat. 

Marc Serra respon que, quan hi ha problemes 

que s'allarguen tants anys, acostuma a ser a 

causa que tenen solució molt complexa. S'ha 

de tenir en compte que, sent un pàrquing 

privat, la incidència que pot fer l'Ajuntament és 

molt més limitada. Miquel Àngel Valdueza, 

Director de Serveis de Llicències i Espai 

Públic de l'Ajuntament, es compromet a posar-

se en contacte amb la veïna per tractar el 

tema. 

Membre de la Plataforma Jardins de l'Estació 

de Magòria: 

Marc Serra agraeix la feina que es fa des de 

la Plataforma i afirma que hi ha la voluntat que 
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Intervenció Resposta 

· Explica que fa temps que el veïnat organitza 

activitats en aquest espai verd i comunitari. Hi 

ha un hort urbà, un espai de minigolf i hi 

participen i en fan ús molts veïns i veïnes. 

· Expressa preocupació pel perill que es perdi 

tota la feina que ha fet el veïnat i les activitats 

que s'hi produeixen a causa del projecte del 

Campus Magòria. 

el veïnat sigui partícip de la definició dels nous 

espais de Magòria i que hi tinguin veu. 

Recorda que el nou projecte també generarà 

moltíssima zona verda i que s'ha de veure 

com podrà seguir-hi implicat el teixit 

comunitari. 

Veïna: Exposa que, davant la plaça Ramon 

Aramon i Serra, hi ha una colònia de gats. 

Recorda que s'ha proposat a la Comissió de 

Seguiment del Consell de Barri la possibilitat 

de fer-hi un hort urbà, que respecti la colònia 

felina i que sigui gestionat per alguna entitat 

del barri i que estigui obert a les escoles de la 

zona. 

Marc Serra considera que es tracta d'una molt 

bona proposta, malgrat que l'espai és privat i 

no municipal. En qualsevol cas, es compromet 

a estudiar-ho i traslladar la proposta a la 

propietat. També recalca que seria 

imprescindible identificar una entitat gestora 

que pogués assumir el projecte. 

Veïna de la carretera de La Bordeta 28: Indica 

que el C/ Maurici sempre està molt brut, a 

causa de l'incivisme dels propietaris de 

gossos i de la presència de persones sense 

llar a un racó amb vegetació. Denuncia 

inseguretat durant les nits. A més, els 

contenidors estan en mal estat i hi ha molts 

cotxes aparcats. Demana que es faci un 

rearranjament de l'espai. 

Marc Serra respon que es pren nota de la 

qüestió dels contenidors i que es resoldrà. 

Sospita que la zona amb vegetació està en sòl 

privat, però pren nota de tots els problemes 

plantejats i es compromet a comprovar-ho. 

 

 

3. Pla Cuidem Barcelona.   

 

Francesc Roma, Tècnic del Departament de Participació d'Ecologia Urbana, recorda que el Pla 

Cuidem Barcelona s'activa a tota la ciutat durant el 2022-2023, dotat amb un pressupost de 70 

milions d'euros per tal de reforçar la neteja i el manteniment a l'espai públic.  

 

Explica que s'ha pres nota de totes les intervencions prèvies i que la voluntat és que els veïns i 

veïnes puguin aportar més informació, assenyalant sobre un mapa del barri aquells punts 

conflictius que necessiten ser intervinguts en matèria d'espai públic, neteja, enllumenat, 

paviments, etcètera. Recorda que també s'ha programat una passejada el pròxim 16 de juny a 

les 18.00 h, amb punt de trobada, encara per confirmar, a la mateixa Escola Joan Pelegrí (C/ 

Consell de Cent, 14).  Un cop feta aquesta diagnosi compartida, al pròxim Consell de Barri del 

setembre s'anunciaran les mesures concretes que s'impulsaran al barri d'Hostafrancs.  

 

Intervenció Resposta 

Veïna del C/ Watt amb C/ Muntades: Indica 

que al pàrquing del seu edifici molts usuaris 

del Parc de l'Espanya Industrial hi fan les 

Francesc Roma pren nota de totes les 

aportacions, recordant que el Pla Cuidem és, 

bàsicament, de manteniment: no contempla 
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Intervenció Resposta 

seves necessitats i que els serveis de neteja 

diuen que no ho poden netejar perquè no es 

tracta d'un espai públic. 

grans remodelacions ni obres. 

Veïna: Indica que, al tram de carretera de La 

Bordeta fins a Sant Roc, hi ha molta brutícia i 

les voreres es troben en mal estat. Caldria 

ampliar la vorera. 

 

Veïna: Assenyala que tot el C/ 26 de gener de 

1641 està brut, les voreres són estretes i no 

és accessible. 

 

Veïna: Indica que al C/ Leiva amb C/ 26 de 

gener no es posa el cartró dins del contenidor 

i la gent el deixa al costat. 

 

Veí: Apunta que hi ha uns arbres que fan 

pudor i embruten la vorera. Marca la ubicació 

al mapa. 

Francesc Roma aclareix que Parcs i Jardins té 

un endarreriment de 2.000 arbres per plantar, 

a causa de la pandèmia i que, en tot cas, 

només se substitueixen arbres morts o 

malalts. Però es pot contemplar un reforç de 

neteja. 

Veí del C/ Vilardell 36: 

· Indica que els bancs al seu carrer tenen 

usos incívics i estan bruts. Demana que es 

treguin els bancs i que es posi més vigilància, 

fins i tot recuperant la figura del “sereno”.  

· Denuncia que al carrer hi ha 2 clubs de 

cànnabis i en aquests bancs s'hi ajunten 

persones que no són veïns del barri. 

· Demana que es posin elements de reducció 

de velocitat al carrer, pels cotxes que circulen 

massa ràpid. 

· Denuncia el que percep com a impunitat de 

les conductes incíviques. 

 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


