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La plaça Joan Pelegrí deixa de
ser una plaça dura
Finalment s’ha acabat la remodelació de la plaça incorporant-hi
demandes dels veïns com ara jocs per a nens, zones d’ombra, bancs,
vegetació i una font.
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Ja hem fet quaranta anys
Aquest any l'Associació de Veïns d'Hostafrancs celebra el 40è aniversari
de la seva legalització. L'entitat ja funcionava anteriorment però en un país
on no hi havia llibertats se'ns veia com un perill als interessos del Règim.
Han estat anys de lluites, de reivindicacions, de conquestes socials i també,
perquè no dir-ho, d'esperances frustrades al veure com algunes millores no
arribaven. Però el que és segur és que tots els equipaments públics, espais
verds i avenços que hem aconseguit no ens els han regalat els governants
de torn sinó que els hem guanyat gràcies a la participació i voluntat d'una
ciutadania que ha reclamat un barri millor i més just.
A l'arribar la democràcia les expectatives eren moltes, tot estava per fer.
Després, durant tot aquest temps, la realitat ha estat una altra. Evidentment
hem millorat socialment però també hem comprovat que tots els partits polítics que es presenten a les eleccions prometen el cel en campanya, però
quan arriben a la Plaça Sant Jaume sembla que la distància els fa oblidar
del que uns dies abans proclamaven als quatre vents. Ho hem anat comprovant mandat darrera mandat. Paraules, moltes, fets no tants.
I això no vol dir que l'Associació de Veïns no reconegui l'esforç que fan molts
dels nostres representants polítics de tot l'àmbit ideològic, però creiem que
haurien de fer més política de carrer i menys de saló. Amb grans anuncis
als mitjans de comunicació sobre projectes idíl•lics no n'hi ha prou quan
després es comprova que no hi ha contingut, transparència ni participació.
Exemples en tenim un gavadal.
I no diem això de manera gratuïta, ja que tenim la percepció, per a nosaltres
fonamentada, que Hostafrancs es va degradant dia a dia. Però també tenim
el convenciment que una vegada més els veïns i veïnes compromesos continuarem mobilitzant-nos pel barri, la ciutat i pel nostre país.

Sumari
LʼAssociació informa • Josep Ortiz / Jordi Clausell.......................................... 3-4
Pisos ocupats on es ven droga • Redacció ..................................................... 5
Torna el projecte de superilla a Hostafrancs • Redacció . .......................... 6-7
La qualitat de l’aire que respirem continua en perill • Redacció ................. 7
Més carrils bici i bus per al barri
• Redacció ............................................... 9
Pregó de la Festa Major • Redacció . ........................................................ 10-11
El sabater – L’abat • Jaume Romeu................................................................. 13
Les escoles privades i religioses del passat • Redacció . ...................... 14-16
Vacuna de la grip
• Marta Monzó.................................................................... 17
Una façana amb pintures murals a punt de desaparèixer • Redacció.........19
Informació
Serveis de socors

Edita
Associació de Veïns
d’Hostafrancs
Consell de redacció
Feli Argüello, Josep M.
Carbó, Jordi Clausell, Josep
Conesa, Josep Ortiz
Correcció lingüística
Josep M. Carbó
Publicitat, distribució
i administració
Associació de Veïns
d’Hostafrancs, C/ Callao, 9,
baixos, 08014, Barcelona,
93 421 79 19 (de dilluns
a divendres, de 18.30 h.
a 21.00 h.)
Punts de distribució
Quiosc Creu Coberta
(C/ Consell de Cent), Quiosc
Vilardell (C/ Moianès) i local
de l’Associació de Veïns
d’Hostafrancs (C/ Callao, 9)
Participeu a la revista
Si voleu col·laborar, fer-nos
arribar comentaris, queixes,
fotos antigues o curioses del
barri, etc., podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres
mitjançant l’adreça de correu
electrònic de l’associació:
info@avhostafrancs.org
Nota de la redacció
L’AV Hostafrancs només
es fa responsable del
contingut de l’editorial i
dels textos que signa. La
responsabilitat de la resta
dels articles publicats a la
revista correspon única i
exclusivament a llurs autors
Dipòsit legal
B.24.198/87
Impressió
Cevagraf, S.C.C.L.
Praga, 22-24, P. I. Cova
Solera, 08191, Rubí (BCN)

de servei: telèfons d’interés

Hospitals

Ajuts socials

Emergències

112 Bellvitge

93 260 76 00 Dep. Benestar Social i Família

93 483 10 00

Guàrdia Urbana

092 Clínic

93 227 54 00 Urgències i emergències socials

900 70 30 30

Mossos d’Esquadra

088 Esperança, l’

93 367 41 00 Telèfon de la infància

900 30 07 77

Policia Nacional

091 Mar, del

93 248 30 00 Atenció a nens i adolescents

900 20 20 10

Guàrdia Civil

062 Sagrat Cor

93 322 11 11 Institut Català de les Dones

93 495 16 00

Bombers (Barcelona)

080 Sant Joan de Déu

93 253 21 00 Dones en situació de violència

900 90 01 20

Bombers (Generalitat)

085 Sant Pau

93 291 90 00 Agressions sexuals

93 231 95 93

Emergències mèdiques

061 Vall d’Hebron

93 489 30 00 Telèfon del civisme

900 22 62 26

Amb la col·laboració de
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OBERTuRA DEL CARRER
DIpuTACIó ENTRE
TARRAGONA I CREu
COBERTA
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L’ASSOCIACIó
INfORMA

Ja han començat les obres del
nou vial i es preveu que estiguin
acabades el pròxim mes de febrer.Ara s’ha començat per la
construcció d’un col•lector i la
superfície total d’actuació serà
de 3.110 metres quadrats.
Serà un carrer amb paviment
uniforme, semiplataforma única i
amb el desnivell a la vorera est.
L’enllumenat tindrà onze punts
de llum led i l´alineació coincidirà
amb la del nou arbrat. A la vorera
de Creu Coberta hi haurà un pas
de vianants amb semàfor.
El nou carrer tindrà a la banda
de plaça Espanya el futur hotel
que s’hi està construint i a l’altra
banda hi ha d’anar un equipament encara per concretar.
ACABADA LA REMODELACIó
DE LA pLAçA JOAN pELEGRÍ

El 14 d’octubre, després del seu
últim arranjament va ser inaugurada la plaça Joan Pelegrí.
S’han incorporat moltes demandes dels veïns però el problema
dels skaters va continuar els primers dies, fins i tot es va intensificar la seva presència. Els veïns
se’n van queixar al Districte que
va instal•lar unes cadires fixes a
l’espai central que finalment han
dissuadit els patinadors.
Durants les obres de la plaça, un
camió va provocar desperfectes
a la façana de l’edifici número 3
i hi ha el compromís de la constructora d’arreglar-los.
OBRES AL CARRER LEIvA

Sembla que per fi una vella reivindicació de l'AV tindrà respos-

Nou aspecte de la plaça Joan Pelegrí / FOTO JMC

ta positiva. Al final l'evidència
ha acabat imposant-se. Estem
parlant de l'arranjament del carrer Leiva des de Sant Roc fins
a Gaiarre. No feia falta ser massa observador per comprovar
la degradació del carrer a més
del problema que representa
l'aparcament de vehicles a les
dues bandes. Com que molts
propietaris de cotxes no guanyaven per retrovisors trencats
acabaven posant les dues rodes
sobre la vorera dificultant, encara més, el pas dels vianants.
Doncs bé, sembla que això té
data de caducitat ja que està
previst fer una actuació per etapes en el carrer. Les obres tindran una durada de 12 mesos
començant per la zona de LeivaGaiarre. Posteriorment es farà
fins al carrer Hostafrancs (segurament acabaran al mes de
juny). Després Carretera de la
Bordeta-carrer Vilardell i ja per
acabar Leiva-carrer Sant Roc

que està previst pel mes de setembre de 2018.
Malgrat aquest calendari que
ens han anunciat crida l'atenció
que en aquests moments
s'estiguin aixecant les voreres
del carrer Leiva-carrer Sant Roc
per temes de canalitzacions de
l'aigua. Suposem que la Companyia d'Aigües deu estar coordinada amb l'Ajuntament ja que
seria lamentable comprovar com
una vegada fetes les obres de
l'aigua després s'ha de tornar a
rebentar tot per fer l'arranjament
del carrer amb les consegüents
molèsties pels veïns i veïnes del
barri.
INCIvISME I BRuTÍCIA

Cada vegada hi ha més persones
que són propietaris de gossos i
disfruten de la seva companyia.
La seva presència creixent ha
fet que se’ls destinin llocs específics dins l’espai públic. Primer
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van ser els pipicans i ara es busquen espais més amplis perquè
puguin córrer. Al nostre barri el
Districte es planteja instal•lar-ne
un al passatge Montserrat Andrés, un lloc que des de l’AV no
veiem, en principi, gaire adient.
Es parla del benestar animal i hi
estem d'acord, però també hem
de garantir el benestar de les
persones i això no és compatible amb els propietaris incívics
que sembren els nostres carrers
d’excrements dels seus gossos
que es neguen a recollir.
És una falta total de civisme. Estem convençuts que s'han de fer
campanyes de conscienciació,
però també que si la resposta
no és positiva s'han de prendre
altres mesures. Hi ha d'haver
més vigilància.
Si a més hi afegim que alguns
(malauradament cada vegada
n'hi ha més) incívics orinen als
nostres carrers, juntament en
d'altres problemàtiques, podem
tenir una imatge complerta de
com tot plegat degrada el nostre
barri.
CARRILS BICI: EL CAS DEL
CARRER TARRAGONA

És ben coneguda la política de
suport que dóna el govern de la
ciutat a la implantació dels carrils bici dins de Barcelona com
una de les alternatives al vehicle privat. No és un tema menor
i més quan històricament el disseny urbanístic ha estat fet bàsicament al servei del cotxe.
Ara ens trobem, però, que la
compatibilització de les quatre
rodes amb la bicicleta i els vianants no sempre és bona. Per
una banda tenim la distracció
que alguns poden tenir caminant sernse adonar-se que estan compartint vorera amb les
bicicletes; per altra, hi ha ciclistes que sembla que van a guanyar el Tour de França sense tenir
amb compte que hi ha vianants.
Qui no ha vist i ha patit bicicletes
per les voreres o passant-se el

semàfor en vermell.
Un dels punts conflictius que tenim al barri és el carril bici del
carrer Tarragona. Tot i que la vorera és prou ampla, si sumem el
carril bici més les nombroses terrasses dels bars comprovarem
que l'espai que es deixa a les
persones per caminar es redueix
considerablement. Hi ha hagut
més d'un ensurt i d’un accident
en aquesta zona.
Ara des de l'Ajuntament ens
diuen que estan estudiant la
possibilitat de passar el carril bici
a la calçada. Veurem com acaba
tot plegat i quant temps haurem
continuar denunciant el perill
que pateixen molts veïns per la
inconsciència d'uns pocs.
JARDINS RAMON ARAMON

Molts recordeu la intensa campanya que van portar els veïns
i les veïnes i l'AV d'Hostafrancs
perquè en aquesta plaça no proliferessin les terrases de bar i
que l'espai es pogués tancar a
les nits i així preservar la seguretat i descans de les famílies
que viuen en l'entorn. Al final, i
gràcies a la mobilització, es van
poder aconseguir les dues de-

Actualitat
mandes.
Ara, però, ens trobem que massa sovint, i suposem que per
vandalisme, la porta del parc
està avariada o bé els responsables de tancar-la no ho fan, raó
per la qual grups de persones
amb gossos, o sense, aprofiten
per entrar a altes hores de la nit
i matinada i organitzar la seva
propia “festa” en detriment del
descans dels veïns.
Una queixa que ja va sent bastant generalitzada dins del barri
és que quan truquen a la Guàrdia Urbana no apareixen o bé
ho fan quan els hi va bé. Malauradament i malgrat els mesos
(potser més d'un any) que porta el nou intendent de la Guàrdia Urbana del Districte, des de
l'AV d'Hostafrancs encara no
hem tingut ocasió que vingui a
presentar-se oficialment i poderli transmetre directament molts
dels problemes que patim al barri. Tot i així l'escassa presència
de la Guàrdia Urbana la venim
denunciant des de fa temps als
diferents òrgans de participació
(a vegades semblen més òrgans
d'informació de la política del
Govern) del Districte.

Jardins Ramon Aramon / FOTO ALBERT PLANAS
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Pisos ocupats on es ven droga
Al carrer de Sant Maurici, un edifici ha anat perdent molts dels seus residents de tota la
vida. Els pocs que hi queden viuen assetjats per uns ocupes que trafiquen amb droga.
Redacció
s tracta d’una zona del
barri que s’ha degradat
especialment, vora la carretera
de la Bordeta a tocar de la
plaça d’Espanya. Ens hi trobem
el carrer Mir Geribert amb
cases encara afectades per la
prolongació del carrer Diputació,
tot i que aquest projecte està
més que abandonat. El carrer
Sant Maurici és al costat, un
tram curt que va de la carretera
a Leiva.Un edifici d’aquest carrer
amb llogaters de tota la vida,
de tres generacions o més,
ha anat quedant buit. En uns
casos per defunció, en altres per
desnonament. Però els pisos
buits aviat van ser ocupats per
uns residents molt diferents dels
habituals.

E

Xarxes de tràfic de droga
Els primers es van colar fa un
any per un balcó, i de seguida
van anar omplint els altres pisos
tan punt es buidaven. Són uns
ocupes que van variant, de
xarxes organitzades, ja que
s’ha pogut comprovar que es
coneixen amb altres ocupes
d’altres barris que també
trafiquen amb droga. La majoria
són homes, més que famílies.
Llueixen cadenes d’or i tenen
cotxes que aparquen al carrer, de
poc trànsit. Es tracta d’un carrer
estret i sovint obstaculitzen
que els residents puguin treure
els seus propis vehicles. El
moviment de ionquis anant a
comprar és constant i a vegades
s’equivoquen de porta i truquen
a la dels residents. Alguns dels
compradors aparquen al carrer

cotxes d’alta gamma i hi ha
hagut algunes baralles. Durant
una temporada tenien un vigilant
a fora tot el dia i han amenaçat
els residents, concretament
quan van sorprendre un grup
d’ocupes manipulant l’escomesa
d’entrada de l’electricitat per
punxar-la. Expliquen els veïns
que un senyal dels pisos ocupats
és que tenen els llums encesos
tot el dia. Una casa pròxima del
carrer Leiva també està ocupada
i hi ha gossos que borden sense
parar. Les discussions entre
residents i ocupes són contínues
perquè les molèsties són
constants. Un dia uns ocupes
es van deixar l’aire condicionat
funcionant tot el dia i el desaigüe
es va vessar. Al veí del pis de
sota li van fer malbé el sostre i
els mobles. També han tallat el
cable d’antena de televisió als
residents i un dia un es va endur
un ensurt al descobrir un ocupa
al seu balcó que s’enfilava per
la façana perquè deia que havia
perdut les claus.

Intents de solució
Els veïns han avisat repetidament
a la Guàrdia Urbana i als Mossos.
Es queixen que en una ocasió
els mossos no van voler pujar al
terrat a comprovar els talls del
cable d’antena. Han dut el tema a
l’Audiència Pública de Districte i
recentment l’Associació de Veïns
ha gestionat una reunió dels
afectats amb els comandaments
dels Mossos.
Últimament van rebre la visita
d’una
persona
presentantse com a representant d’un
inversionista que està comprant
l’edifici. Va anunciar que el volien
rehabilitar i continuar llogant-lo.
També que faria fora els ocupes
pagant-los una quantitat. Es
comenta que ja hi ha una tarifa
habitual en aquests casos: 3.000
euros. De moment sembla que
s’han abandonat dues vivendes i
que aquesta persona ha canviat
el pany. Els veïns estan a
l’expectativa.

6

La veu del barri d’Hostafrancs

Torna el projecte de superilla a
Hostafrancs

Aquest projecte de convertir un grup d’illes en espais on el vehicle tingui un paper residual
i es prioritzi l'espai públic per a la ciutadania no és nou. Es va començar a treballar amb
l'alcalde Jordi Hereu, va continuar amb Xavier Trias i ara torna amb l'alcadessa Ada Colau.
Redacció
Al projecte anterior l'actuació
esdevenia més integral ja
que incloïa qüestions com la
sostenibilitat mediambiental,
l’energètica, zones verdes
amb terrasses d'edificis privats
i públics, etc. Ara el nou govern
(bé, ja no és tan nou, porten
més de dos anys) reprèn el
tema i bàsicament el centra
en l'apartat de la mobilitat,
evidentment tenint en compte
l'impacte col•lateral que pot
tenir en el barri on s'aplica.
Canviar i reduir la
mobilitat

Es plantegen unes actuacions
bàsiques, que comporten
el canvi funcional de la
mobilitat.
Això
milloraria
l'espai públic i es concretaria
en reurbanitzacions i canvis
funcionals dels carrers. Això és
el que diu la teoria. Es parteix
de l’experiència de com s’ha
realitzat la urbanització de

la plaça Herenni, la plaça Joan
Pelegrí (amb totes les seves
modificacions, des de la seva
primera inauguració) i el carrer
Ermengarda, a banda d'altres
carrers que ja s'han pacificat.
La proposta es situa a la part de
dalt d'Hostafrancs, des de Creu
Coberta fins a l'Estació de Sants
i ha partit dels diferents eixos
circulatoris que hi ha. Aquests es
defineixen com a:
•
•
•

Bàsics: son d'àmbit de ciutat
i serveixen per a la seva
connexió.
Locals: tenen una connexió
entre el barri i no han de servir
per sortir ni entrar a la ciutat.
-Veïnals: On hi ha un
alliberament quasi total del
vehicle.

Carrers Consell de Cent
i Moianès

Un dels carrers amb més afluència
de cotxes és el carrer Consell de

Cent. Segons els estudis que
ens comenten passen uns 6.500
vehicles diaris. A més hem de
tenir en compte que també hi
circula l'autobus 115 i el bus
turístic. Un del altres punts on la
circulació és intensa és el carrer
Moianès amb més de 10.000
cotxes diaris. Es tracta doncs
d’uns carrers on reduir el trànsit
és una prioritat i una oportunitat,
però alhora pot comportar
un seguit de problemes més
generals.
L'actuació al carrer Consell de
Cent consistiria a eliminar un
carril de circulació de vehicles,
treure els aparcaments dels
cotxes i posar un carril bici de
doble sentit. A partir d'aquí hi
ha dues opcions que s'han
d'estudiar: una seria fer un gran
aparcament de motos i l’altra
una banda de serveis de càrrega
i descàrrega. Si es descartés
l'aparcament de motos es podria
ampliar la vorera de la banda
muntanya.
Tenim doncs que es vol
aconseguir que el carrer Consell
de Cent i carrer Moianès
esdevinguin carrers locals per
als veïns. Això a la pràctica
significa que els conductors
que ara agafen aquestes vies
per sortir a la Gran Via haurien
d’anar per la plaça d’Espanya.
No sabem l'impacte que pot tenir
en aquesta plaça que ara ja està
sovint col•lapsada.
Altres carrers

Un
dels
altres
d'Hostafrancs que

carrers
té una
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intensitat notable de circulació
és el carrer Rector Triadó, on es
calcula que passen de 4.000 a
5.000 vehicles diaris. Uns venen
de Sant Roc i d'altres des de
la plaça d'Espanya i des de la
plaça de Sants. És una via molt
utilitzada ja que va a parar a
l'Estació de Sants.
Des de l'Ajuntament consideren
que ha de continuar sent una via
bàsica de circulació.
També està en estudi que els
carrers Príncep Jordi i el carrer
Béjar siguin de plataforma única
cosa amb la qual s'aconseguiria
la pacificació d'aquestes zones. I
pròximament l'apertura del carrer
Diputació fins a la Creu Coberta
esdevindrà un nou carrer per
a vianants.Això almenys té un

calendari de sis mesos perquè
ho puguem veure.
Qüestions per
reflexionar

Totes
aquestes
propostes
comporten una qüestió important
que no podem deixar de banda
i és la reducció de places
d'aparcament a la via pública.
Podem tenir una visió de futur
idíl•lica però tenim una realitat
que son la gran quantitat de
vehicles que aparca al carrer
i que no es poden pujar a
casa. Haurem de veure quina
alternativa es dóna a aquesta
necessitat.
Un dels temes que ja han sorgit
a les reunions és que podem
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anar ampliant voreres però si no
es controla que no hi aparquin
motos, bicicletes i carrets de
supermercat lligats als arbres
i fanals els vianants ens
quedarem igual. En el moment
d'escriure aquesta informació
l'AV d'Hostafrancs encara no
ha rebut la documentació que
hem estat reclamat al Districte ja
que l'únic que sabem és el que
ens han explicat en reunions
informatives.Donem suport a
humanitzar i pacificar el nostre
barri però el que no volem és
que propostes que en principi
ens semblen positives acabin
esdevenint problemes greus
per als veïns i veïnes i d'això
maularadement en tenim alguns
exemples a nivell de Barcelona.

La qualitat de l’aire que respirem
continua en perill
La Plataforma per la Qualitat de l’Aire demana un peatge urbà i una Zona de Baixes Emissions
permanent i en funció de les emissions reals dels vehicles.
Redacció
La Plataforma per la Qualitat de
l’Aire ha acollit amb satisfacció
que es comencin a prendre
mesures de restricció del trànsit
a Barcelona, però considera que
s’aplicarà sobre un percentatge
insuficient del parc circulant i amb
unes etiquetes que no tenen en
compte el frau del dièsel. El frau
de les emissions ha demostrat
com els nous vehicles dièsel són
més contaminants en NO2 que
els de benzina vells.
El problema a la ciutat està
causat per la densitat de trànsit
més elevada d’Europa i pel
percentatge de vehicles dièsel
del 64,6 i és en això que s’ha
d’incidir.Les mesures previstes
afecten només els dies d’episodi
però haurien de ser permanents
i aplicar un peatge urbà. Aquesta

última mesura és la que ha
millorat més la qualitat de l’aire
en altres ciutats europees on
s’ha adoptat (com Londres,
Estocolm o Milà), reduint fins a
un 30% el trànsit.
La Plataforma demana actuar
prioritàriament sobre dues de les
principals artèries urbanes que
contaminen la ciutat, la Diagonal

i la Meridiana, amb l'impuls en
aquest mandat municipal dels
projectes de la unió del tram i de
la reforma de la Meridiana.
Actualment el 95% de la població
de la ciutat de Barcelona
continua exposat a uns índexs
de contaminació que afecten
greument la salut de la població
més vulnerable
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Més carrils bici i bus per al barri
El Districte de Sants-Montjuïc anuncia la instal•lació d’un carril bici al carrer Moianès
i d’un carril bus en cada sentit a Creu Coberta – Carrer de Sants.
Redacció
l passat 17 d’octubre el
Districte va presentar
als veïns l’ampliació de
la xarxa de carrils bici i de bus
als nostres barris. Seran 15.567
metres més de carrils bici i 8.016
metres més de carrils bus, amb
una inversió de prop de quatre
milions i mig d’euros.
Aquesta
acció
respon
al
desenvolupament del Pla de
Mobilitat Urbana 2013-2018,
aprovat l’any 2015 després d’un
procés de debat amb les entitats
que formen part del Pacte per la
Mobilitat: “Ningú pot negar que
cal treure el cotxe de la ciutat
per minimitzar els efectes de
la contaminació sobre la salut”
i, per això “cal apostar per un
augment del transport públic i
sostenible”, explicava Esther
Pérez, consellera de Mobilitat al
Districte de Sants-Montjuïc.

E

Nous eixos ciclistes

Els eixos ciclistes són recorreguts
configurats horitzontalment o
verticalment i que generalment
recorren la ciutat de mar a
muntanya o de Llobregat a
Besós. Tots els carrils que
s’implanten són en calçada
reduint la capacitat de la via per
a l’ús dels vehicles motoritzats.
Al nostre districte se’n construirà
un a l’avinguda Reina Maria
Cristina.
Serà
bidireccional
situat al centre de la calçada i
donarà accés a la futura xarxa
de carrils bici de la muntanya de
Montjuïc. També esta prevista la
implantació de doble carril bus
a banda i banda de l’avinguda.
Aquests carrils a més de treure

les bicicletes de les voreres de
l’avinguda serviran per reduir la
capacitat d’accés de vehicles
motoritzats a la muntanya.
El carrer Moianès tindrà un carril
bici bidireccional de 540 metres
situat a l’esquerra de la via que
anirà des del carrer de Vilardell
fins a a la Gran Via. Al carril de
dreta hi haurà un carril bus i al
carrer, en molts dels seus trams,
només hi haurà un carril de
circulació per al trànsit motoritzat
Busos més ràpids

Al districte de Sants – Montjuïc
s’implanten dues noves línies
verticals de la nova xarxa bus,
en la primera fase la V5 i en

la segona la V1. També és
modifica el recorregut de l’H10
que arribarà fins la plaça de
Sants, i la D40 que arribarà a
la plaça d’Espanya. Per tal de
garantir i incrementar l’eficiència
del transport públic es destinarà
espai exclusiu per a la seva
mobilitat guanyant 58 km de
xarxa.
A més del carril bus al carrer
Moianès també l’eix Sants –
Creu Coberta tindrà dos carrils
bus nous, un en cada sentit,
des de la plaça d’Espanya fins
al carrer Arizala, per afavorir
l’eficiència de la D20, reduint
la capacitat viària de l’eix a un
sol carril per sentit destinat a
vehicles motoritzats.
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Pregó de la Festa Major
Mercè Tatjer, experta en geografia i història urbana, va pronunciar el pregó
d’enguany. És professora de la Universitat de Barcelona i col•labora amb
institucions públiques, el moviment veïnal i en la recerca i difusió del patrimoni
industrial de Barcelona. Sobre aquest tema ens va oferir una interessant
informació que reproduïm aquí.
redacció
A redós de la Creu Coberta i al petit promontori
de la Vinyeta sorgirien les primeres activitats de
caire productiu d’Hostafrancs amb la instal•lació
al segle XVI de molins de vent per moldre blat,
que perdurarien fins a finals del segle XVIII quan
en terrenys del Fons de Valldonzella i del camí
de la Creu Coberta es desenvoluparen activitats
no volgudes dintre ciutat per la seva perillositat
(productes químics), o relacionades amb
l’existència de materials de construcció (bòbiles i
rajoleries, forns de calç i pedreres) o l’existència
d’aigua (prats d‘indianes); aquestes activitats eren
permeses per les autoritats militars sempre que no
obstaculitzessin la condició de plaça forta que la
ciutat adquirí després del 1714.
La construcció

Deixant a part l’Espanya Industrial, força
coneguda, voldria referir-me a les activitats d’altres
empreses sovint capdavanteres i innovadores
en la seva producció o gestió. En primer lloc val
la pena esmentar les empreses de materials de
construcció. La més important de totes elles seria La
Porcellana, coneguda com Can Florensa, nom del
seu propietari. Instal•lada el 1846 va ser una de les
més importants fàbriques de vaixelles d’Espanya,
molt valorades per les seves decoracions florals i
amb gravats personalitzats.
A principis del segle XX, passà a mans de l’empresa
de porcellana Berenguer cessant l’activitat inicial i
dedicant-se a la producció de peces aïllants per
a les conduccions elèctriques. Aquesta empresa
tancà les seves portes a finals del segle XX
convertint-se en un centre educatiu i una gran
plaça, on es manté en peu la xemeneia del que fou
gran conjunt industrial.
La foneria

Cap a mitjans del segle XIX s’establirien foneries
que marcaren el territori, en arribar a trobar-se
un total de vuit empreses d’aquest ram. I com

que soc geògrafa i avesada al treball de camp i a
l’observació directa, us parlaré d’una de les mes
antigues, la Foneria de Salvador i Pere Mir. Aquest
fonedor havia començat les seves activitats al barri
del Raval, però en necessitar expandir-se marxà a
Hostafrancs cap a mitjans segle XIX, en concret al
carrer de Sant Antoni (després Ermengarda).
Què s’hi va fabricar en aquest lloc? us preguntareu;
us ho diré. Si algú de vosaltres té curiositat, si
repasseu la reixa de fosa que tanca el recinte de
la Universitat de Barcelona, a la plaça del mateix
nom, podeu trobar la marca d’aquesta empresa
que la va fondre. Però Pere Mir va fabricar moltes
altres peces de ferro fos, i especialment molts
pilars de fosa encara reconeixibles a la façana de
cases de veïns de Barcelona; a inicis del segle XX
passa a propietat de la Foneria Llopart
Amb el temps, a inicis dels anys 1930, aquesta
foneria es transformà en la innovadora empresa
HAMSA (Hierros y Aceros Moldeados Sociedad
Anónima) fundada conjuntament amb l’empresa
Escorsa (que havia nascut al carrer de la Creu
Coberta); aquesta nova empresa, prou coneguda
per vosaltres, va arribar a ocupar uns 10.000
metres quadrats.
Prop de la foneria de Pere Mir s’aixecaria a inicis del
segle XX, al carrer Muntades, l’empresa de bàscules
Arisó en un seguit de naus modernistes que anaren
desapareixent a mesura que s’enderrocaven i als
solars es construïen habitatges. Finalment, Arisó
marxà a l’Eixample. Per no deixar-me cap fonedor,
recordaré que al carrer Béjar hom esmenta
l’existència de la Foneria de San Llorenç, i al carrer
Príncep Jordi la Foneria Romaní on es construïren
peces de fosa del monument a Colom.
Noves activitats

Al primer terç del segle XX sorgiren nous sectors
com el farmacèutic, quan al 1919 el doctor Pere
Domingo Sanjuán (Director
dels Laboratoris
Municipals de Barcelona) començà a produir
vacunes al laboratori de la farmàcia de la família
Pouplana, activitat que donà lloc el 1926-27 als
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Laboratoris LETI, que es situarien primer al carrer
Rector Triadó 68 i després de la guerra passaren
al número 184 de la Gran Via, on iniciaren la
fabricació de la penicil•lina i altres medicaments;
a finals del segle XX esdevingueren una empresa
multinacional.
Foren anys de forta activitat fabril que es distribuí
per quasi tots els carrers d’Hostafrancs. Hi havien
empreses de productes alimentaris; les margarines,
pastes seques i galetes de Joan Díaz amb fàbrica
al desaparegut carrer Mir Giribert i botiga al carrer
Leiva, les pastes de sopa l’Àliga fundada el 1905
per Ramon Pagés i Tauler al carrer Torre Damians
5, on es mantindria fins a finals segle XX.
Canvis dels últims anys

L’activitat fabril continuà després de la Guerra
Civil amb empreses vinculades als nous mitjans
de comunicació. Suposo que molts de vosaltres
recordeu l’empresa ELBE (de la família de Josep
Bertran Jarque) una de les capdavanters en la
fabricació de televisors a Espanya, instal•lada al
carrer Moianès, que funcionà entre 1941 i 1991
i assolí als anys 1970 una important quota de
mercat.
Finalment, per no fer la llista més llarga, i tot i deixar

11

d’esmentar moltes fàbriques, indústries i empreses,
voldria referir-me a la Pelleteria Escolà, empresa
que entre 1917 i la data del seu tancament funcionà
en diferents indrets d’Hostafrancs; dedicada a la
fabricació de peces de pelleteria va abarcar tots
els processos: assaonament, tintat, la confecció,
la venda i el servei de neteja, segons l’historiador
Antoni Garcia Palacin va ser una de les empreses
més genuïnes i més tradicionals del barri.
A inicis de l’actual segle, la indústria d’Hostafrancs
havia gairebé desaparegut i semblava obrir-se una
nova etapa en la qual els veïns recollien els fruits de
les seves reivindicacions en forma d’equipaments,
espais verds. Tot i així, els canvis urbanístics, les
noves funcions turístic-hoteleres, nous problemes
socials, plantegen nous reptes que ens obliguen a
tots a fer una mirada al futur.
Reconèixer i defensar el patrimoni construït
és una tasca urgent. Encara teniu espais per
rehabilitar, cases modernistes per recuperar,
heu de mantenir el teixit comercial tradicional al
costat de noves formes de comerç. En fi, heu de
recuperar la història i la memòria seguint el camí
de les excel•lents recerques que fins ara s’han anat
publicant pel diferent autors i pels grups de recerca
sobre la història i la memòria del barri com és el
cas d’Els Amics de la Història i de les Tradicions
d’Hostafrancs.
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El sabater – L’abat
Rememorant Dom Edmon-Maria Garreta

Jaume Romeu Llurba
Al nostre barri, com arreu, hi han hagut i hi han
persones que, pel seu ofici, hom els recorda.
Al Carrer Gran de la Creu Coberta – vulgo Carretera
– al número 86, cantonada amb Callao, hi havia
una sabateria (Cal Garreta) on estaven domiciliats
els Garreta – Olivella.
El senyor Manuel Garreta Genins, domiciliat a la
sabateria, va contraure matrimoni amb la senyora
Josefa Olivella Mata el dia 3 de febrer de 1916.
El dia 15 de gener de 1921 nasqué Josep Maria
Garreta Olivella a la sabateria, fou batejat el dia
3 de febrer a l’església parroquial del Sant Àngel
Custodi amb els noms de Josep Maria, Apolinar i
Fèlix.
Durant els anys d’infantesa, encara que era alumne
dels Salesians de Sarrià, freqüentava el catecisme
al Centre Montserrat Xavier, on passava llargues
estones formant part del Grup Escolta “Follets de
Sant Jordi” que tenia el “cau” al mateix centre. A
més era fervent devot del mes de Maig a la capella
del centre, a l’ofrena diària a la Verge Maria.
Carrera eclesiàstica
El setembre de 1940, amb 19 anys, va ingressar
al Seminari de Barcelona on va cursar Humanitats
i Filosofia. L’any 1944, amb 23 anys, va entrar
al monestir de Poblet on va fer el noviciat i va
pronunciar els primers vots, seguint els estudis.
Del 1946 al 1948 els seus superiors l’enviaren a
un monestir de Suïssa per a prosseguir la formació
monàstica i els estudis de Teologia. Tornant a
Poblet, el dia 13 de novembre de 1948, va emetre
vots solemnes i va ser ordenat sots-diàcon el 18 de
desembre.
El dia 2 d’abril de 1949 fou ordenat Sacerdot i
Mestre de Germans. Entre els anys 1951 i 1953 va
ésser enviat a Roma per perfeccionar estudis.

Responsabilitats monàstiques
Novament a Poblet l’any 1953 fou elegit Prior
Conventual de la comunitat i el 4 de juliol rebé la
benedicció abacial, esdevenint així el primer abat
de Poblet després de la restauració monàstica,
amb 33 anys d’edat.
L’any 1967 la Comunitat del Císter de Poblet va fer
una fundació a la diòcesi de Girona, a Solius (Baix
Empordà) essent bisbe el doctor Narcís Jubany.
El Pare Abat Garreta renuncià al càrrec d’abat de
Poblet per encapçalar juntament amb els altres
monjos aquesta nova fundació monàstica.
Tristament l’epíleg d’aquesta remembrança és
comentar la defunció esdevinguda el moment
d’iniciar-se el mes de maig d’enguany, i el lloc
on romandran les seves despulles és on calia: al
cementiri del monestir de Solius.
El que relata aquest fons documental coneix els
emotius records, sempre presents, del Pare Edmon
Maria envers el carrer i el barri on ambdós vàrem
néixer.
Respectuosament, Abat, a reveure.
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Les escoles privades i religioses del
passat
Les escoles del segle XIX al XX van ser un terreny on el moviment obrerista i una Església
al servei dels sectors conservadors s’enfrontaven ideològicament. L’Hostafrancs
d’aquells anys, amb unes condicions de vida penoses, reflecteix aquesta tensió
Redacció
a publicació, per part del
Secretariat d’Entitats, a la
seva col•lecció d’història local,
del volum “Les escoles fins al
1939 a Sants, Hostafrancs i
la Bordeta. Llums i foscors”
ens acosta al passat escolar
del nostre barri i ens permet
donar aquí una breu visió de
com eren les escoles privades
i religioses al pas del segle
XIX al XX. Al segle XIX es va
anar consolidant un sistema
educatiu amb una important
diversitat d’escoles, públiques
i privades. Hi havia escoles
públiques que depenien de
l’Ajuntament i escoles privades
de característiques diverses:
dependents d’entitats culturals
o polítiques i les confessionals:
parroquials o dirigides per
ordes religiosos.

L

L’ensenyament a càrrec de
religiosos tenia moltes facilitats;
entre altres, l’exempció de
titulació oficial per exercir a
què eren obligats els laics.
Tot i això alguns mestres
van obrir escoles privades,
moltes d’elles fomentades
pel bisbat. També van sorgir
escoles de sectors que es van
veure marginats i, en algun
moment, perseguits per l’Estat.
Es tracta de lliurepensadors,
republicans i sectors obreristes,
representats pels anarquistes,
que buscaven en els ateneus
i en la creació d’escoles una
manera de difondre les idees
d’emancipació per a la classe
obrera.

Avís publicat al diari “La Vanguardia” el 16 de setembre de 1881.
Una escola laica

Les
escoles
laiques
van
ser el resultat de diversos
orígens
ideològics.
Maçons,
lliurepensadors i anarquistes
en van crear moltes amb el
denominador comú d’una escola
aliena a tota influència religiosa.
El mes de setembre de 1881,
a Hostafrancs, al pis principal
del carrer de Sarrià (avui Rector
Triadó) núm 17, dues persones
lligades a les escoles laiques,
Francesc Puiggener i A. Sánchez
Osorio, van fer dues conferències
titulades “La educación y la
instrucción en la edad antigua en
relación con la edad presente”
i “Pugna de la civilización con
la esclavitud”. El dia 18 del
mateix mes, com s’anuncia a
La Vanguardia del dia 16, es
va celebrar la constitució d’una
escola laica, iniciativa del casino
“La Favorita” o societat familiar
“La unió”, del carrer Consell de
Cent núm 37.
Escoles privades
particulars i d’entitats

El gener de 1927 els mestres
Carlos Alberto Muñoz i Joaquim
Casas del Col•legi Sant Lluís

Gonzaga (anomenat els Lluïsos)
del carrer Vilardell núm 22
decideixen crear una nova
escola, descontents amb el
tracte i el sou que rebien. La nova
escola, situada a Consell de Cent
núm 23, es va anomenar Col•legi
Hispano-Americà. Ràpidament
van aconseguir matricular 70
alumnes, la majoria procedents
dels Lluïsos, i l’any següent ja
superaven els 300.
El 1934 Carlos Alberto Muñoz va
establir-se pel seu compte en un
local més ampli de Creu Coberta
núm 121 amb el nom d’Acadèmia
Hispano-Americana. Muñoz era
de nacionalitat equatoriana i va
ser vicecònsol honorari del seu
país, motiu pel qual va impulsar
activitats per donar a conèixer-lo:
va crear una biblioteca d’autors
equatorians i va fer conferències
i actes culturals sobre el seu
país.
El 1937 passa a nomenar la
seva escola Acadèmia HispanoEquatoriana. Muñoz va morir
el 1938 però la seva família va
mantenir l’Acadèmia fins al 1976.
El setembre de 1896 es va
inaugurar l’Ateneu d’Hostafrancs
de la Classe Obrera al carrer
de Consell de Cent núm 3 amb
presència del governador civil i
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Aspecte actual de l’escola de Sant Vicenç de Paül.

del fabricant Ramon Florensa,
com a soci d’honor. Hi assistien
65 adults a estudis elementals i
44 a classes de Dibuix Aplicat a
les Arts i a la Indústria. El 1907
va canviar el nom pel d’Ateneu
Obrer Republicà Autonomista
del Districte VII. En aquell
moment tenia 225 alumnes dels
dos sexes en horari diürn i 162 a
les classes nocturnes.
I també hi ha documentada una
Escola Graduada per a Fills
d’Obrers ubicada al carrer Tetuan
(avui Hostafrancs) núm 18, que
el 1910 tenia 130 alumnes.
Escoles religioses

La majoria de les escoles
confessionals
als
nostres
barris van ser iniciativa de les
parròquies en col•laboració amb
els sectors més conservadors
de la societat. El seu objectiu era
contrarestar la forta implantació
de les idees emancipadores i
laiques entre els treballadors de

les indústries. Els rectors van ser
molt actius impulsant-les i cedint
locals. La parròquia del Sant
Àngel Custodi va cedir locals al
Centre Angèlic d’Hostafrancs
al carrer de Sant Roc núm 16,
documentat el 1882 i al Patronat
Obrer, creat el 1882, on es feien
classes dominicals.
L’orde
de
les
Josefines
Bonaerenses va fundar el 1910
la Institució Catòlico-Social per
a Obreres d’Hostafrancs i se’n
van fer càrrec fins al 1915. Tot
seguit, i fins a 1918, se’n van
cuidar les Missioneres de Maria.
El 1910 l’escola era a Consell de
Cent núm 69. I de 1913 a 1918
al carrer Vint-i-sis de Gener
núm 25. El seu objectiu era “la
protecció moral i material de
les joves obreres de fàbriques
i tallers i la preparació pel bon
compliment de son deure dins
la família”. Hi havia classes
nocturnes per a 286 alumnes.
L’escola diürna era gratuïta per a
noies de set a catorze anys.

Ensenyaven a llegir i a escriure,
cosir, planxar, cuidar malalts
i donaven un ensenyament
“social” a fi que les noies no
caiguessin “en els enganys dels
falsos redemptors del poble”.
També
les
Josefines
Bonaerenses van muntar l’Asil
de Sant Josep de Nostra Senyora
de la Mercè, al carrer Consell de
Cent núm 12, primer primera,
per assistir les noies gitanes del
barri. Després es va convertir en
escola diürna a la qual acudien
poques noies gitanes, però sí
unes 80 noies de famílies pobres
del barri. Per falta d’espai el
1910 es van traslladar a Creu
Coberta núm 27, en una finca de
planta baixa més àmplia, on van
obrir una escola nocturna per a
obreres.
L’escola de Sant Vicenç
de Paül i el Centre
Montserrat Xavier

El

novembre

de

1878
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s’inaugura al carrer Tetuan (avui
Hostafrancs) núm 22-24 un
parvulari. Fundat per les Filles
de la Caritat, amb l’ajut de les
associacions catòliques de les
Filles de Maria del Sagrat Cor,
els Cavallers de les Conferències
de Sant Vicenç , i de membres
de la societat barcelonina a qui
popularmen s’anomenava “rics,
nobles i pietosos”. Va començar
oferint ensenyament a pàrvuls i
primer ensenyament a les nenes
més desafavorides que vivien
a Hostafrancs i entorn de la
muntanya de Montjuïc. També
alimentaven els infants i els
vestien, i rebien una subvenció
de l’Ajuntament.
L’escola es va instal•lar en un
antic teatre tancat que van
llogar. Gràcies a les almoines
d’alguns aristòcrates les monges
van poder comprar els terrenys
que ocupa avui encara entre
els carrers Hostafrans, Leiva
i Àguila. El 1881 van ocupar el
nou edifici on, a més de l’escola,
també hi havia construït l’Asil
de Sant Vicenç de Paül. L’any
següent hi van inaugurar un
menjador per a gent gran.
El 1884 hi funcionava un parvulari
mixt i una escola nocturna per
a obreres. Entre 1899 i 1910
s’hi va instal•lar l’Orfandat de
Nostra Senyora del Carme, per
a 300 noies internes, i alguns
anys l’Orfandat de Jesús, que va
arribar a acollir 128 nois interns.
El 1936 es va destruir l’asil, que
es va obrir provisionalment entre
1939 i 1942 a Consell de Cent
núm 23, fins que va tornar a les
instal•lacions actuals del carrer
Hostafrancs.
Mossèn Triadó, rector de la
parròquia de l’Àngel Custodi
havia demanat ajuda als jesuïtes.
El març de 1904 el pare Gaietà
Puig, director de la congregació
mariana de Barcelona, amb
l’ajut d’uns joves de la Barcelona
benestant, van començar el
catecisme de Sant Francesc
Xavier en un lloc anomenat El
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Nens de l’escola bressol de la fàbrica La España Industrial a la postguerra.

Tancat, al carrer Lutxana (avui
Ermengarda) xamfrà amb Torre
Damians, per ensenyar “doctrina
cristiana i bons costums”. El
mateix any va començar com a
escola nocturna, però molt aviat
es va convertir en diürna, per a
nens. El 1910 es va inaugurar el
nou local de l’escola, amb el nom
de Centre Montserrat Xavier, a
l’actual emplaçament.
El 1932, a conseqüència
de l’expulsió dels jesuïtes
d’Espanya, va canviar el nom
per Centre Cultural i Recreatiu
d’Hostafrancs. El 1936 i durant
la guerra civil, la Generalitat
es va fer càrrec del centre i
hi va construir un edifici nou.
Acabada la guerra, el centre
va retornar a la Companyia de
Jesús i va continuar la seva feina
educativa. Actualment forma part
de l’Escola Joan Pelegrí.
L’escola bressol de La
España Industrial

A partir de 1880, amb l’expansió
de la indústria tèxtil, alguns
empresaris concedien ajudes

i
privilegis
a
determinats
obrers, a fi de contrarestar el
creixement sindical i les idees
emancipatòries.
Els
caps
intermedis de les fàbriques eren
el centre d’autèntiques xarxes
socials que no només tenien
pes polític local, sinó també
associatiu.
El 1929 La España Industrial va
construir per a les criatures de
les empleades una “casa cuna”
(escola bressol) que regentaven
les
Carmelites
Terciàries
Descalces, amb un servei
medicoquirúrgic gratuït. A més,
es va crear un col•legi annex
que, anys més tard, van portar
puericultores
professionals.
El centre estava dividit en tres
espais: sala de lactants, jardí
d’infància i col•legi de pàrvuls.
Del 1929 al 1946 hi van passar
uns 900 nens. Cada curs
s’atenia 15 criatures al jardí
d’infància i uns 35 pàrvuls, fins
als sis anys. Els lactants podien
rebre les seves mares dos cops
al dia per ser alletats sense cap
descompte de sou.
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Vacuna de la grip
Mar ta Monzó / Farmàcia Monzó
Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta
raó cal vacunar-se cada any, ja que la vacuna es
prepara per protegir contra els virus que arribaran
aquell hivern. El període ideal per fer-ho són els
mesos d'octubre i novembre i el seu efecte dura un
any. La vacuna s'elabora a partir de virus gripals
morts; per això mai no pot produir la malaltia. Cal
tenir en compte que protegeix contra la grip, però
no contra el refredat comú (no hi ha vacunes contra
el refredat) ni contra altres infeccions respiratòries
víriques.
qui s'ha de vacunar?

Les persones que tenen un alt risc de complicacions
si pateixen la grip, com ara:
•

Persones de 60 anys d'edat o més.

•

Persones internades en institucions tancades:
residències geriàtriques, centres de malalties
cròniques i malalties mentals, etc.

•

Adults i infants amb malalties pulmonars o
cardiovasculars cròniques, incloent-hi l'asma

•

Adults i infants que han estat sotmesos a
vigilància mèdica o hospitalització durant
l'any anterior a causa de malalties cròniques
metabòliques
(incloent-hi
la
diabetis
mellitus), malalties renals o hepàtiques
cròniques, hemoglobinopaties i anèmies,
asplènia, malalties neuromusculars greus o
immunosupressió (incloent-hi les causades per
medicació o pel virus de la immunodeficiència
humana)

•

Persones amb obesitat mòrbida

•

Infants i adolescents (dels sis mesos als
divuit anys) tractats durant un llarg temps
amb àcid acetilsalicílic i que, per tant, poden
desenvolupar la síndrome de Reye (dany
cerebral agut i problemes hepàtics de causa
desconeguda) després de la grip.

•

Dones embarassades.

Altres grups a vacunar

Les persones o grups que poden transmetre la grip
a persones en situació d'alt risc, com ara:
•

Professionals de la salut, tant de l'atenció
primària com de l'hospitalària;

•

Treballadors d'institucions com residències
geriàtriques o centres de malalts crònics, que
tinguin contacte amb malalts o residents;

•

Professionals d'assistència domiciliària a
persones d'alt risc (infermeria, voluntariat, etc.),
Persones que conviuen amb persones d'alt risc
(incloent-hi els infants).

Uns altres grups als quals es recomana la vacunació
són:
•

Persones que realitzen serveis essencials per a
la comunitat, per tal de minimitzar la interrupció
de la seva activitat durant els brots gripals:
policies, bombers, personal de protecció civil

•

Viatgers internacionals: persones dels grups de
risc no vacunades durant la temporada gripal i
que es dirigeixin a zones tropicals en qualsevol
època de l'any o a l'hemisferi sud entre els
mesos d'abril i setembre.

Cal recordar que durant la temporada d’hivern hi ha
circulació de diversos virus respiratoris que poden
donar unes símptomes molt similars que poden
confondre’s amb un episodi gripal i per als quals
la vacunació antigripal no té cap efecte preventiu.
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Tens problemes amb l’alcohol?
Potser et podem ajudar

ALCOHÒLICS ANÒNIMS
933 177 777
www.alcoholicos-anonimos.org

Anuncia’t a

La veu del barri
Truca’ns!

93 421 79 19

Al servei del barri...
i de tothom que vingui a visitar-nos
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Història

Una façana amb pintures murals
a punt de desaparèixer
REDACCIÓ
Al carrer Consell de Cent número 55 s’estan
degradant unes pintures murals en una de les
poques façanes del barri que conserva aquesta
mena de decoració.
Segons el Cercador de Patrimoni Arquitectònic
Municipal es tracta d’un edifici d’estil eclèctic,
construït aproximadament cap el 1890. Té tres
plantes on l’espai central entre les portes dels
balcons presenta una escenografia de pintures
de línia simbolista. La de la primera planta és
la que encara es conserva i es distingeix amb
prou claredat, mentre que la de la segona planta
s'insinua, i la iconografia de la planta superior ha
desaparegut.
També informa el Cercador que les llindes dels
espais centrals de cada planta estan decorats en
alt relleu: a la planta primera s'observa un cap de
figura masculina més una garlanda vegetal; a la
planta segona i tercera, rossetes i també a la planta
segona es troba als merlets sobre els quals es
recolzen lloses de pedra dels balcons, de barana
de ferro.
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PLATS CUINATS

Cuina tradicional i creativa
Obrim de dimarts a diumenge i festius,
d’11.00 a 15.30 hores

Consell de Cent 17, 08014, Barcelona
Telèfon i fax: 93 424 38 17
www.platscuinatshostafrancs.com

