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L’especulació ataca el barri
El boom turístic ha arribat a Hostafrancs. Així ho han notat els llogaters
del carrer Leiva 37, que no podien renovar els seus contractes perquè el
propietari volia destinar els pisos a turistes. L’Ajuntament s’ha compromès
excepcionalment a comprar la finca, però hi ha més casos que poden obligar
els veïns a marxar del barri.
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La turismofòbia, mite o realitat?
A ningú se li escapa que portem uns anys que el sector turístic està creixent
en molts dels nostres barris. Hostafrancs no n’és una excepció. Aquesta
activitat per si mateixa és positiva i dóna un seguit de beneficis, no solament econòmics sinó també socials i culturals. Ara bé, com tot, quan hi ha
un augment descontrolat, on per uns quants l’únic important és fer negoci
a costa del que sigui i sense mesurar les conseqüències generals que pot
tenir, passa la situació en què ens trobem actualment.
Cada vegada més veïnes i veïns, sobretot dels barris més afectats, veuen el
turisme com un problema més que com una oportunitat. És evident que no
té la mateixa incidència a Ciutat Vella, Eixample o Hostafrancs que a Nou
Barris o a Sarrià-Sant Gervasi. L’impacte de les persones que ens vénen
a visitar en els primers és molt més gran que en els últims. I això no solament vol dir que tinguem els nostres carrers més massificats, sinó que alhora comporta un augment dels preus de consum, un monocultiu dels usos
comercials, bàsicament adreçats als visitants i una oferta d’apartaments i
pisos turístics, legals o il•legals, que competeixen amb drets bàsics com
l’habitatge, la cohesió social, etc.
Els barris afectats no podem perdre les nostres arrels i personalitat. Tothom
és benvingut però respectant la nostra identitat i posant fre a l’especulació
salvatge que s’està fent; contràriament l’enfrontament entre uns i altres està
assegurat. Bombolles més grans han acabat esclatant i en tenim exemples
recents. Cuidem el turisme, però per damunt de tot que aquest no afavoreixi
una minoria en contra de la majoria de la ciutadania.
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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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L’ASSOCIACIÓ
INFORMA
PROPOSTA PER CREAR
UNA TAULA D’HABITATGE A
HOSTAFRANCS

Durant
la
celebració
de
l’Audiència Pública del Districte del mes de maig (l’Audiència
Pública és un òrgan de participació que es convoca cada dos
mesos i on els veïns i veïnes,
així com les associacions, poden
presentar propostes, queixes i
felicitacions al Govern del Districte), l’AV d’Hostafrancs vam
presentar una iniciativa per tal
que l’Ajuntament constituís una
Taula d’Habitatge que estudiés i
plantegés solucions a la problemàtica que patim dins del barri.
Sabem que l’habitatge és una
de les principals preocupacions
que tenen els barcelonins ja que
moltes famílies es veuen afectades per culpa de l’especulació
que patim. Augment indiscriminat dels lloguers, vivendes convertides en apartaments turístics
legals o il•legals, venda de pisos
a preus prohibitius són alguns
dels temes que hem d’afrontar.
Però també tenim a Hostafrancs
un parc d’habitatges antics que
no tenen ascensors o edificis
degradats per la manca de manteniment. Creiem que una Taula
d’Habitatge pot fer una radiografia acurada i plantejar possibles
propostes.
APERTURA DEL CARRER
DIPUTACIÓ – CREU COBERTA

Quan fa mesos es va executar
l’apertura del carrer Diputació
fins a la Creu Coberta, de seguida vam comprovar com les obres
d’un nou hotel començaven a
molt bon ritme. Al marge de si
aquesta construcció era necessària i legal com diuen i qüestio-

Solar de l’obertura del carrer Diputació a Creu Coberta

nen alguns veïns i col•lectius, el
cert és que tenim pendent, i encara no s’ha començat a posar fil
a l’agulla, la part que correspon
a l’equipament públic de 4.800
m2.
Estem a mig mandat d’aquest
Ajuntament i el que no voldríem
és que vinguessin les noves
eleccions i no tenir una proposta d’equipament i un calendari
d’execució. Per a alguns l’hotel
potser és molt important, però
per a la majoria del veïnat la
prioritat és aquest nou equipament públic. Mentrestant, veïns
de l’entorn de l’hotel Plaza es
queixen de sorolls de matinada a
la zona de càrrega i descàrrega
que tenen a la part de darrere i
veuen amb prevenció el nou establiment que s’està construint.
DETECTADA NOVA ANTENA
DE TELEFONIA MÒBIL AL
BARRI

Veïns del carrer Torre Damians i
entorns van venir a l’AV expressant la seva preocupació per la
instal•lació d’una gran antena a

un edifici d’aquest carrer. Des
de l’entitat ens vam adreçar al
Districte per confirmar si tenien
tots els permisos i llicències concedides. En un primer moment,
l’Ajuntament ens va contestar
que no tenien constància que hi
hagués cap antena de telefonia
mòbil. Els mateixos veïns van
pujar al terrat on està situada per
fer fotos i fins i tot van medir la
radiació que emetia.
Una vegada aclarit que l’antena
no era un miratge, l’Ajuntament
ens ha confirmat que realment
existeix i que té tots els tràmits
administratius en regla.
NOU EqUIPAMENT
MUNICIPAL AL CARRER
LEIVA / CAP DE GUAITA

En l’última reunió de la Comissió de Seguiment del Consell de
Barri d’Hostafrancs l’Ajuntament
ens va informar de l’apertura
d’un nou equipament municipal al carrer Leiva a l’alçada del
carrer Cap de Guaita. Es tracta
d’un espai de 200 m2 cedits pel
Patronat de l’Habitatge. La pro-
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posta que ens van dir és que estarà adreçat a adolescents i s’hi
podran fer activitats dirigides i
obertes.
Si bé és veritat que qualsevol
equipament públic és benvingut, el que ens agradaria és
poder veure el projecte i poder
participar-hi. Entenem que qualsevol activitat, sigui la que sigui, ha de ser compatible amb
l’habitatge de l’entorn i per això
és imprescindible que els veïns
tinguin tota la informació.
CARRETS DE FERRALLA PER
TOT EL BARRI

A ningú se li escapa que dins
d’Hostafrancs tenim un nombrós col•lectiu que viu en una
situació precària i malgrat això
estan, per voluntat pròpia, al
marge de qualsevol ajut que els
poden donar els Serveis Socials
de l’Ajuntament.
Són persones que viuen en cases o pisos ocupats o bé en espais públics o privats que poden
tenir un cert aixopluc. Es dediquen principalment a la recollida de ferralla i això comporta
trobar-nos carrets de grans superfícies plens de ferralla lligats
i “aparcats” a places i carrers.
Som conscients de la dificultat que representa reconduir
aquesta situació, però és evident que alguna cosa han de fer
les Administracions. No podem
deixar que l’espai públic es vagi
degradant.
PROPOSTA DE CONVERTIR
EL CARRER VILARDELL EN
RAMBLA D’HOSTAFRANCS

Al passat Plenari del Districte
de maig es va aprovar la creació d’una Comissió per estudiar
la urbanització de la Rambla
d’Hostafrancs al carrer Vilardell.
Des de diferents espais ens han
preguntat l’opinió de l’AV. Nosaltres hem de dir que fins a la
data no som conscients que hi
hagi hagut una demanda veï-

nal al respecte i que hi ha altres
qüestions molt més prioritàries.
Creiem també que és necessari
parlar amb tots els actors afectats: Mercat d’Hostafrancs, comerciants del carrer, església de
l’Àngel Custodi, veïns, etc.
A més hem de tenir en compte
que comportaria l’eliminació d’un
nombre important d’aparcaments
en superfície i també que hi ha
un gran aparcament en subsòl i
un altre d’una finca particular. És
evident que la proposta s’ha fet
amb tota la bona fe del món però
entre tots n’hem de preveure els
resultats.
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN
MOSSÈN VIDAL I AUNÓS

Aquest equipament va ser llargament reivindicat per les entitats de Sants, Hostafrancs i la
Bordeta i finalment es va aconseguir que la Generalitat el construís. Amb una capacitat de 112
places residencials i 32 places
de centre de dia s’havia caracteritzat des de la seva inaugura-
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ció per donar un bon servei als
seus usuaris fins que fa un any
va guanyar el concurs per a la
seva gestió la UTE Asproseat-Ingesan (on participa la constructora OHL, propietat de Florentino
Pérez).
El mes de febrer aquesta empresa va comunicar a les famílies
dels residents que "no els sortien
els comptes" i per això retallaven
la plantilla, passant de 3 a 2 les
gerocultores que fan l'atenció directa per cada 28 residents. Els
familiars van denunciar com la
nova gestora prioritza més els
resultats econòmics que una
adequada assistència, que ja
era justa amb la plantilla anterior,
i juntament amb les associacions
de veïns van convocar una reunió el 3 de maig amb participació
de la Generalitat, l’Ajuntament i
l’empresa gestora.
Allà la Generalitat va donar un
termini de temps a l’empresa
gestora perquè solucioni el problema i a mitjans de juny es celebrarà una nova reunió.
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L’especulació ataca el barri
El boom turístic ha arribat a Hostafrancs. Així ho han notat els llogaters del carrer Leiva
37, que no podien renovar els seus contractes perquè el propietari volia destinar els pisos
a turistes. L’Ajuntament ha comprat excepcionalment la finca, però l’amenaça s’estén.
Redacció
ón tretze famílies, totes
estan a lloguer, quatre
tenen rendes antigues des dels
anys cinquanta, sis estan amb
contractes temporals i hi ha
tres pisos ocupats per famílies
que tramiten l’obtenció de pisos
de lloguer social per part de
l’Ajuntament. La convivència és
bona i la superfície dels pisos és
d’uns 90 m2, que permeten tenir
tres habitacions, o en els de dalt
de tot, una terrassa. Actualment
els de lloguer temporal paguen
entre 750 i 780 euros mensuals.

S

Fins que van arribar els
fons d’inversió
Era un bon preu i fa dos anys la
demanda al barri era tan baixa
que fins i tot els van rebaixar
l’import. Fa dos mesos es va

notificar a tres pisos que no
se’ls renovaria el contracte
que s’acabava aquesta tardor.
Els afectats van buscar per
la zona pisos de les mateixes
característiques però els preus
s’enfilen a partir de 1.100 o
1.200 euros. Als de renda antiga
no els van dir res. Segons
l’administrador de la finca, el
propietari no es volia dedicar
al lloguer sinó a reformar-los i
vendre’ls.
L’edifici era propietat de Renta
Corporación, grup immobiliari
dedicat a la compravenda
d’immobles i a l’explotació de
lloguers, que va fer fallida i
va cobrir deutes fent dació en
pagament als bancs de part
del seu patrimoni. Va ser així
com va passar a propietat del
BBVA. El novembre passat

es va comunicar als inquilins
que havien de pagar a un nou
propietari: Vauras Investment,
un fons d’inversió amb seu a
Luxemburg, que ven pisos de
luxe situats majoritàriament a
Barcelona, el Maresme, Sitges i
Eivissa.
És el mateix fons que ha
comprat un edifici al carrer
Sant Nicolau 11, que s’anuncia
al portal Habitaclia amb un
preu de 2.100.000 euros i es
presenta “en diversos estats de
rendibilitat: 6 unitats lliures, 5 a
termini i 2 indefinits". L’edifici de
Leiva 37 s’anunciava a portals
d’internet com a “edifici de luxe
amb ubicació privilegiada entre
la Gran Via de Barcelona i el
Carrer de Sants, dues de les
principals artèries de la capital
catalana”
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Qui decideix qui pot viure
a Barcelona?
Els veïns de rendes antigues
són persones grans. Els de
contractes temporals són gent
jove que havia nascut al barri
o que hi ha arrelat a l’haver-hi
escolaritzat els fills. Es veien
abocats a buscar un nou pis
a la perifèria, o potser fora
de Barelona, i a trencar els
lligams socials que donen vida
a un barri.
Carme Tarín, una de les
veïnes afectades, afirmava
que “encara que hàgim
de marxar, volem que es
prengui consciència d’aquest
problema, perquè no ens
afecta a nosaltres sols sinó a
molta més gent a Barcelona; se
n’ha de parlar perquè a altres
països s’han pres mesures per
impedir que la població es vegi
expulsada dels seus barris per

al benefici d’una minoria. S’han
de fer canvis legals que avui són
competència del govern central
(Llei d’Arrendaments Urbans) o de
la Generalitat”.

Una mobilització amb resultat
positiu
Els afectats van començar una
campanya que ha aconseguit
ressò mediàtic a premsa i
televisió. Una més de les diverses
mobilitzacions que estan sorgint
a Barcelona des que l’aterratge
massiu d’inversors, nacionals i
estrangers, que especulen amb
edificis sencers ha disparat el preu
del lloguer i arruïna els projectes
de vida arrelats als barris. El 12
de maig es va fer un pas més amb
la presentació pública al Casinet
d’Hostafrancs,
amb
llargues
cues d’assistents, del Sindicat
de Llogaters, una iniciativa que
reprèn una experiència dels anys

Actualitat
trenta i que reivindica un índex
de preus de referència dels pisos
de lloguer que sigui vinculant,
derogar la Llei d'Arrendaments
Urbans i fomentar els contractes
de llarga durada.
El 26 de maig l’Ajuntament
anuncia que compra l’edifici
exercint el dret a retracte per un
valor de 2,75 milions d’euros,
de manera que s’ha aturat la
venda de l’immoble per part del
BBVA al fons d’inversió Vauras
Investment, que es veu que
encara no s’havia formalitzat. El
consistori precisa que “es tracta
d’una decisió excepcional” ja que
aquesta intervenció “no sempre
és possible, però en aquest cas
es donen tots els supòsits que
preveu el Decret Llei de mesures
extraordinàries i urgents per a
la mobilització dels habitatges
provinents
de
processos
d’execució hipotecària”.

Endevina qui ve aquesta nit
Els residents del carrer Callao 3 van descobrir fa dos anys que en un pis cada cop hi
havia més gent i no sempre la mateixa. Des de llavors s’acumulen les molèsties i els
veïns denuncien la punta de l’iceberg que està aflorant al barri: els pisos turístics il•legals.
Redacció
L’edifici fa cantonada amb
Consell de Cent i està format
per sis pisos, tots de propietat
i on els veïns de quatre dels
habitatges són la tercera
generació que els ocupa. Fa
dos anys uns francesos van
fer obres de reforma en un pis
on van dir que residirien ells.
Però no els han vist més. En
canvi el pis se’ls ha omplert de
turistes..
Uns veïns empipadors

Els turistes van començar
a fer festes fins a les dues

de la matinada, hora en què
se n’anaven de gresca. A la
tornada, alguns no encertaven
el timbre i despertaven els
veïns. L’afluència de gent s’ha
notat en més molèsties, com
ara vòmits a l’ascensor i a
l’escala, el pany de la porta del
carrer fet malbé per una clau
que hi va quedar encastada i,
fins i tot, un parell de cops els
han rebentat la porta d’accés
al terrat. Al pis hi resideixen de
forma semiestable quatre o cinc
joves, als quals se n’hi poden
afegir esporàdicament tres més,
una quantitat que depassa la

capacitat de l’habitatge. “Així
vam anar descobrint que el pis
es llogava a turistes, encara
que el propietari no tingui una
llicència per fer-ho”.
Un tripijoc d’interessos

El propietari es desentén de
les molèsties, però els veïns
han comprovat que ha llogat
el pis a una agència de lloguer
d’habitacions per a turistes,
BNJ Handup SL, domiciliada
al carrer Londres 35 d’aquí a
Barcelona, i constituïda per uns
francesos que ofereixen lloguer
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altres portals de d’allotjaments
turístics, camufla el lloguer
com “una col•laboració entre
particulars, en què un ofereix
compartir la seva llar a un altre”,
evitant així haver de demanar
una llicència específica. Es
tracta d’una activitat econòmica
que s’està intentant regular des
de l’Ajuntament, que calcula
que la meitat dels apartaments
turístics de la ciutat són il•legals.
I també hi hauria d’intervenir
la Generalitat per evitar flancs
oberts, sobretot en els casos en
què s’ofereix només una part del
pis en què resideix l’arrendador.
Crida l’atenció que Airbnb ofereixi,
només al barri d’Hostafrancs,
227 pisos turístics, una quantitat
que creix ràpidament, a causa
de la facilitat de comunicacions
per desplaçar-se al centre.
a estudiants. Parlant amb un
dels estadants, els va ensenyar
un contracte que BNJ Handup li
havia fet pel qual li llogava una
habitació i alhora l’autoritzava
a rellogar-la a altres per un
període continuat no superior a
3 dies. Si fossin més, havia de
comunicar-ho a l’agència que li
podria cobrar 50 euros per cada
nit addicional.
Els veïns porten uns dos anys
trucant a la Guàrdia Urbana,
però la presència de la policia no
dissuadeix a gent que se’n va al
cap d’uns dies ni el propietari ha
acceptat la mediació oferta per
la Guàrdia Urbana. La comunitat
de propietaris ha presentat
denúncies al Districte que no
els ha fet cas perquè les ha
considerat “massa genèriques”.
El mes de maig, després de fer
una nova denúncia, aquesta
vegada, conjuntament amb
l’Associació de Veins del barri
d’Hostafrancs, el Districte ha
contestat dient-nos que enviaria
a fer una inspecció “tan aviat
com els hi sigui possible”.

Un problema nou
que s’ha d’afrontar
enèrgicament

Enric Pérez considera que
aquest problema les autoritats
l’haurien d’abordar des de dues
vessants. En primer lloc hi ha
la de comportaments incívics,
una qüestió en què la Guàrdia
Urbana reconeix que se sent
desbordada quan es tracta de
molèsties nocturnes perquè són
molt pocs patrullant a la nit. Però
Pérez remarca que al barri de
Sant Antoni la mateixa policia ha
establert un protocol intern pel
qual es compromet a presentarse en un màxim de 40 minuts
davant una queixa per sorolls
nocturns.El segon vessant és que
el pis té una activitat econòmica
no declarada i per tant defrauda
els impostos que caldria pagar.
L’agència BNJ Handup manté
un servei de neteja del pis i per
donar les claus als estadants
ho fa a través d’algun dels
llogaters més estables o d’algun
comerç de la zona, als quals deu
compensar.El portal Airbnb, com

Calen mesures
immediates

Els veïns de Callao 3 també
han posat en pràctica la
facultat que permet la Llei de
Propietat Horitzontal d’elaborar
uns Estatuts de Comunitat de
Propietaris, en què per una
majoria qualificada de 4/5 parts
dels propietaris es poden prohibir
activitats concretes com ara l’ús
turístic d’habitatges a l’edifici.
Els tenen redactats i registrats,
però és una opció que hauria
d’anar per la via penal, una
via llarga i complicada. Pérez
pensa que l’administració no
fa el necessari. I si no s’afanya,
el problema s’estendrà a més
llocs, del nostre barri i d’altres.
Pel que fa als problemes de
convivència, l’Ajuntament té
normatives i sancions, i per a les
activitats econòmiques il•legals
té la facultat de fer inspeccions
i multar. “S’ha d’evitar que això
acabi sent crònic, i si ara no
s’aplica la normativa actual, de
què servirà una nova normativa?"
explica Enric Pérez, president de
la comunitat de propietaris.
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Actualitat

El CAP de Numància es manté

Després de molt temps de demanar a l’Ajuntament informació sobre el CAP de
Numància, ja que molts usuaris es queixaven de serveis que es traslladaven i es temia
pel seu desmantellament, va tenir lloc una assemblea informativa amb responsables
de l’Institut Català de la Salut
Redacció
l 27 de febrer es va
fer
l’assemblea
al
Casinet
d’Hostafrancs
amb
una
assistència
de
més de 130 persones. Els
participants
van
denunciar
davant els representants de
l’ICS i Ajuntament la manca de
transparència en la remodelació
de les especialitats i com es
perdia qualitat de servei. Des
de les administracions es va
reconèixer que la informació
s’hagués pogut millorar i van
ratificar que el CAP de Numància
continuarà donant serveis a la
ciutadania. Per part de l’ICS
es va oferir una relació més
fluida amb els representants
associatius.

E

La
relació
de
les
especialitats
amb
els
hospitals de referència

Actualment el CAP Numància
atén 24.000 usuaris i hi treballen
15 metges de capçalera, 15
infermeres,
una
infermera
gestora de pacients més fràgils,
dos auxiliars d’infermeria, 11
administratius, un odontòleg i un
treballador social.
Pel que fa a les especialitats es
tendeix que els professionals
provinguin dels hospitals de
referència que són el Clínic, el
Sagrat Cor i el Plató. L’Institut
Català de la Salut només
proporciona directament les
especialitats de reumatologia,
urologia i otorrinolaringologia.
L’Hospital Clínic es fa càrrec de
cardiologia, cirurgia maxilofacial,
digestiva, endocrina, clínica del

Entrada del CAP de Numància.

dolor, hematologia, neurologia
i neumologia. El Plató atén les
cirurgies general i vascular,
dermatologia, oftalmologia i
urologia. I el Sagrat Cor es
cuida d’una part d’oftalmologia i
urologia.
La
majoria
d’especialitats
s’atenen al propi CAP i només
quan els aparells necessaris són
d’una certa complexitat, l’usuari
s’ha de desplaçar a l’hospital.
Aquest és el cas de les cirurgies
general i vascular, oftalmologia i
urologia.
La planta soterrani del CAP
ha quedat buida pel trasllat
de radiologia al CAP de
Manso i es pensa destinar a
activitats de formació per als
professionals i d’exercici físic per
a usuaris. El CAP de Manso està
sobrecarregat i s’ha traslladat
des d’allà a Numància un servei
d’atenció al canvi d’orientació
sexual que és únic a Europa
perquè es fa per a qualsevol
edat i dins l’atenció primària. Si
els usuaris es volen sotmetre
a
operacions
quirúrgiques,
aleshores passen als hospitals.

Llistes d’espera

Els serveis amb més demanda
són els de traumatologia,
oftalmologia i dermatologia. Els
responsables de l’ICS diuen que
les demores que hi ha hagut a
radiologia del CAP Manso han
estat causades per la dificultat de
contractar radiòlegs a l’atenció
primària, ja que per a aquests
professionals és un treball molt
rutinari i s’estimen més treballar
a hospitals. De tota manera es
va fer un esforç obrint el servei
en dissabtes i ara es considera
normalitzat.
En el cas de traumatologia, també
al CAP Manso, expliquen que
els costa molt cobrir les baixes
perquè hi ha pocs professionals
en aquesta especialitat.
L’ICS es proposa assignar
recursos en funció de la població
atesa. Després de tantes
retallades, indiquen que aquest
any la sanitat pública a Barcelona
ha rebut dues partides noves del
pressupost de la Generalitat;
una és per cobrir baixes de
professionals i l’altra per atendre
zones on la població està més
necessitada.
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La contaminació dels cotxes ens fa
malbé la salut
Un any més l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha avaluat la qualitat de l’aire
que respirem i ha certificat que el 95% dels ciutadans estan exposats a nivells
de partícules en suspensió superiors als nivells de referència de l'Organització
Mundial de la Salut.
redacció
És un problema que ve de lluny i que pateix tota
l’Àrea Metropolitana (AMB), però cada cop hi ha
més proves i estudis epidemiològics que ens
demostren que això té greus efectes per a la
salut. Si ens acostéssim a les recomanacions de
l’OMS, la població de l’AMB s’estalviaria a l’any
31.100 casos de bronquitis aguda en infants, 5.100
casos de bronquitis crònica en adults, 54.000
casos d’asma i la preocupant xifra de 3.500 morts
prematures.
La causa de què estiguem exposats a un aire tòxic
és clara: un excés de trànsit privat. A Barcelona hi
circulen massa cotxes, 5.900 turismes per km2, una
xifra molt superior a la d'altres ciutats espanyoles i
europees. Madrid en té 3.000, París 1.500 i Londres
1.200. Aquests 5.900 cotxes privatitzen més del
60% de l’espai públic en places d'aparcament o bé
de carrils de circulació mentre que només s’usen
en el 20% dels desplaçaments.
Conseqüències perjudicials per a la
salut

Nombrosos estudis científics a tot el món, i també
de Barcelona, demostren que la contaminació
atmosfèrica és la causa de morts prematures
en persones afectades per malalties cardio i
cerebrovasculars principalment, seguides de les
malalties respiratòries i del càncer de pulmó. A part
d’això, la contaminació atmosfèrica pot incrementar
la incidència i gravetat de les afectacions
respiratòries (asma, pneumònia i malaltia pulmonar
crònica), les insuficiències cardíaques i coronàries,
la hipertensió arterial i la diabetis. Existeixen
també estudis que indiquen que la contaminació
atmosfèrica pot tenir efectes negatius sobre la
fertilitat, l’embaràs, i el desenvolupament dels
nadons i els infants. Entre aquests efectes
s’inclouen afectacions sobre el desenvolupament
neuronal i les capacitats cognitives dels infants.
L’exposició a la contaminació atmosfèrica és diària

i afecta al conjunt de tota la població. Tanmateix,
hi ha grups de població que són especialment
sensibles als efectes de la contaminació: qualsevol
persona amb malalties cardíaques i/o respiratòries,
nadons, nens en edat preescolar, persones grans
i dones embarassades. De totes maneres, existeix
una sensibilitat individual a la contaminació
atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles
no constitueixen un grup homogeni de la població
i els símptomes poden variar segons la persona.
Una avaluació anual

Les dades utilitzades per l’Agència de Salut
Pública de Barcelona han sigut recollides a través
de les 11 estacions que constitueixen la Xarxa de
Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica. Tres
estan situades en zones d’alta intensitat de trànsit
(Avinguda de Roma-carrer Urgell, plaça Universitat
i plaça Gal•la Placídia, a Gràcia), unes altres tres
en zones de trànsit moderat (Plaça Can Mantega,
Palau de Pedralbes i plaça Josep Trueta, al
Poblenou) i les cinc restants, que s’anomenen de
fons urbà, són al Parc de la Vall d’Hebron, al parc
del Guinardó, a la Zona Universitària i dues al Parc
de la Ciutadella.
L'informe d’avaluació de qualitat de l’aire de 2016
constata que els nivells recomanats per l'OMS
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van ser superats en les mitjanes anuals de cinc
contaminants: diòxid de nitrogen, partícules en
suspensió, benzè, ozó i benzo(a)pirè. En relació
amb els valors límits que fixa la Unió Europea,
cap contaminant no va superar els valors límits
anuals, amb l'excepció del diòxid de nitrogen a les
estacions de trànsit. En el cas de l'ozó també es va
superar el nivell màxim com a límit en vuit hores
recomanat per l'OMS i la UE.
La principal font emissora d’òxids de nitrogen a
l’atmosfera urbana són els vehicles (especialment els
motors dièsel), i en menor mesura les instal•lacions
de combustió com ara les calefaccions.
Una ciutat per als cotxes o per a les
persones?

L’elevadíssima densitat de trànsit de Barcelona ve
donada per la facilitat que ofereix la nostra ciutat al
cotxe i la moto.
Per reduir el trànsit, les mesures que s’apliquen a
la majoria de ciutats europees són dues: l'aplicació
d'una taxa diària que els vehicles han de pagar
per entrar als grans nuclis urbans, i la delimitació
de zones de baixa emissió, que limiten l'entrada
dels vehicles més contaminants. Algunes ciutats
han optat per una d'aquestes opcions, però cada
vegada hi ha més casos, com és el cas de Londres,
Göteborg, Milà, Estocolm, Palerm i pròximament
Oslo, en què es combinen totes dues. És la política
que està donant resultats en la reducció de la
contaminació de grans àrees urbanes i que compta
amb el més gran consens científic i tècnic. Es limita
el trànsit privat i s'impulsa el vianant,
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En el cas de Barcelona, cal preguntar-se si la
reducció del trànsit privat dins de la ciutat es pot
aconseguir sense millorar substancialment el servei
ferroviari de rodalies. Qualsevol ciutat europea té
un eficient servei ferroviari que a la nostra ciutat
porta dècades molt abandonat i no es preveuen
grans inversions per solucionar-ho. En primer
lloc pel desinterès del ministeri de Foment (abans
Obres Públiques) i l’entestament del govern central
a invertir en alta velocitat, malgrat l’evidència de
la seva escassa utilitat. I en segon lloc perquè
tampoc el govern català se’n va preocupar mai,
fins que al 2010 el govern tripartit va reclamar la
gestió de Rodalies
Consells per respirar una mica millor

Mentre no s’aconsegueixi reduir el trànsit de
manera global o rebaixar l’ús de vehicles més
contaminants l’Agència de Salut Pública recomana
prendre mesures especials en els emplaçaments
de la ciutat on hi passen més temps els grups de
persones més fràgils: persones amb malalties
cardíaques o de l’aparell respiratori, els nens de
fins a 6 anys, les dones embarassades i la gent
gran.Pel que fa a la població en general, l’Agència
recomana caminar per carrers amb poc volum
de trànsit, o a les hores en què menys cotxes
circulin. El mateix succeeix en cas de fer esport
a l’aire lliure, una activitat que en qualsevol cas
presenta beneficis, recorda. També proposa
ventilar l’habitatge a les hores en què pel carrer
passin menys cotxes; circular amb les finestres del
vehicle pujades en zones molt transitades i, en cas
d’anar en bicicleta, evitar la proximitat dels tubs
d’escapament.
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Actualitat

Tretze trampes dels comercials
desaprensius de companyies elèctriques
L’associació de consumidors FACUA ha publicat “Timocracia”, obra de Rubén Sánchez
García que detalla els abusos i enganys que patim els consumidors. Es pot consultar a
www.Timocracia.com i aquí recollim el cas dels comercials de companyies elèctriques.
redacció
Les trampes per aconseguir que
firmem, sense saber-ho, l’alta
en una altra companyia elèctrica
són infinites. Per això va bé
conèixer quines són les més
freqüents.
1. La del premi.
Volem recompensar-li la fidelidat
i venim a regalar-li un descompte
a la factura.
2. La de confondre els noms
de les companyies.
Venim
d’Iberdrola,
l’altra
companyia del grup Endesa,
que vostè n’és client. Són dues
companyies diferents.
3. La de la multa.
Sort que per fi el trobem a casa.
Li ha caducat la tarifa i com
que no s’ajusta a la nova llei el
govern li pot posar una multa si
no la canvia abans de fi de mes.
4. La de la devolució.
Ja deu saber que el govern ens
ha ordenat que li retornem unes
quantitats que, per error, li vam
cobrar de més a les factures.
Per poder-ho fer, ens hauria de
confirmar que és client nostre
firmant aquest paperet.
5. La del comptador avariat.
Hem comprovat que fa un any
que té el comptador avariat i
cada mes li estem cobrant uns
20 euros de més.
6. La de la tarifa que desapareix.
La seva tarifa desapareix i ens
ha de firmar un contracte nou
per no quedar-se sense llum.

7. La del canvi de comptador.
Per canviar-li el comptador i
poder beneficiar-se de la nova
tarifa per hores hauria de firmar
aquí.
8. La del suplantador.
Venim de la seva companyia i
necessitem que en ensenyi un
rebut per comprovar quina tarifa
li estem aplicant. És possible
que s’hagi de canviar perquè no
hagi de pagar tant.
9. La del comptador inactiu.
Li hem instal•lat el nou comptador
de telegestió i per activar-lo ha
de firmar aquí.
10. La de l’impost.
Hem detectat que la seva
companyia ha començat a llegir
el comptador des de Madrid, on
té la seu, i allà el govern imposa
una tarifa moltíssim més cara
perquè inclou un impost per
sufragar el transport públic i
reduir la contaminació.

I les ofertes
meravelloses
11. La de la tarifa plana.
Li oferim una tarifa plana per
evitar-li sobresalts i pagar
sempre el mateix a la factura. - El
problema és que això de "pagar
sempre el mateix" significa
pagar sempre més del que ara
es paga.
12. La del descompte.
Amb la nostra oferta, tindrà
per sempre un descompte a la
factura. - ¿Un descompte sobre
el preu que ara es paga o sobre
un que ells posen i que és encara
més car?
13. La del recàrrec pel
desplaçament.
Vostè paga la llum tan cara
perquè la seva companyia té la
seu molt lluny i li cobren a part el
desplaçament. Nosaltres estem
més a prop.
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Els petits entresols

Memòria gràfica

Josep m. carbó

El 1852 l’Ajuntament de Barcelona va decidir fer una ordenació urbanística al primitiu barri d’Hostafrancs
fet d’edificacions escampades i petits nuclis. Va ser l’arquitecte Antoni Rovira i Trias l’encarregat de
dissenyar una xarxa de carrers tallats perpendicularment entre ells entorn de l’eix de la Creu Coberta.
Els edificis de la segona meitat del segle XIX tenen encara una presència important al nostre barri i aquí
en recollim el característic entresol popular o altell, el pis més baix de la casa, ben diferent de l’entresol
de l’Eixample. Les normes urbanístiques de l’època li assignaven 13 pams d’altura, enfront dels 20 pams
de la planta baixa i els 17 o 18 de la resta de pisos. Solia ser la residència de les famílies que regentaven
les botigues i tallers, i avui l’identifiquem pel petit finestral de la façana.
Les dues primeres fotos corresponen a la plaça d’Herenni. De les de sota, la primera és del carrer
Ermengarda i la segona del carrer Béjar.
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Les escoles públiques del passat

La industrialització al segle XIX va situar l’ensenyament com una necessitat social que
les autoritats havien d’assumir. Les escoles públiques van experimentar canvis en la seva
pedagogia i la construcció d’escoles municipals es va convertir en una prioritat que ha
deixat empremta al patrimoni arquitectònic d’Hostafrancs.
Redacció
La 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 públiques al pas del
segle XIX al XX. Al segle XIX
les noves generacions havien
de tenir una instrucció per fer
front a les noves necessitats
que tenien les empreses. No n’hi
havia prou amb les quatre regles
i el catecisme, els empresaris
necessitaven especialistes que
dominessin les tècniques a fi
de millorar la producció. El món
educatiu s’havia d’adaptar a les
exigències de la nova societat
industrial.

Les Escoles Nacionals
de Nens i de Nenes
d’Hostafrancs
El
1856
l’Ajuntament
de
Barcelona accepta l’oferiment
d’un veí d’Hostafrancs que
posseïa un hostal a la Creu
Coberta i li lloga per instal•larhi dependències municipals
reclamades pel barri: caserna de
la Guàrdia Urbana, despatxos
municipals, calabossos, una aula
per a noies i, durant uns anys,
l’escorxador. Per un inventari de
1858 sabem que l’equipament de
l’escola constava d’un crucifix,
set costurers, 36 pissarretes de
pedra, sis penjadors i un càntir
de llautó.
El 1859 es té notícia que també

Façana de l’escola Miquel Bleach.

hi havia una aula per a nois. El
1864 L’Ajuntament va comprar
l’edifici i hi va estar fent obres
molts anys fins que la Tinença
d’Alcaldia va agafar l’aspecte
que té avui. Les condicions de
les aules durant els primers anys
eren molt deficients i consta la
documentació de les contínues
reclamacions dels seus directors.
Les nenes estaven al primer pis
i el 1865 la directora denunciava
que, per pujar, havien de passar
per davant del calabós “y oyen
palabras inmorales y pueden
producir mal ejemplo”. El 1874
la directora es queixa del mal
funcionament dels rellotges que
perjudicaven
l’ensenyament
“por la falta de regularidad en
la duración de los ejercicios”.
L’assistència mitjana era d’unes
cent noies.
Durant les obres els nois
es van haver de traslladar
provisionalment a un segon
pis del carrer Callao núm 3,
xamfrà amb Consell de Cent,
i les noies a un local que el
Centre Republicà Català Sang

Nova tenia a Creu Coberta núm
109. El 1893 es va completar la
primera fase del nou edifici on
s’hi van instal•lar l’escola de nois
i els bombers. Les obres es van
acabar definitivament el 1912 i
llavors les nenes s’hi van poder
incorporar. Així van quedar
configurades les dues escoles,
amb entrada per darrere de
l’edifici de la Tinença d’Alcaldia, i
que avui integren l’escola Miquel
Bleach.
Un fet innovador van ser les
primeres colònies escolars.
L’estiu de 1893 vint nenes de
l’escola van ser seleccionades
per participar-hi segons la
precarietat de la seva situació
familiar i pels problemes físics
que poguessin acreditar. Les
colònies eren subvencionades
per l’Ajuntament i per la Sociedad
de Amigos del País.

El pedagog Miquel Bleach
Era de Sants i va ser director
de l’Escola de Nens des del
1877 fins a la seva mort el 1900.
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Aspecte actual del Grup Escolar Francesc Macià

El 1889 va visitar l’Exposició
Universal de París per conèixer
els nous mètodes didàctics de tot
Europa. El 1892 va ser un dels
escollits per formar part de la
comissió encarregada d’estudiar
la renovació del material de
les escoles municipals. Va
innovar la didàctica a les seves
classes d’Aritmètica, Geometria,
Geografia, Religió i Moral, sense
llibres, de viva veu, com ell deia.
Va potenciar el coneixement
del
dibuix.
Tenia
molts
coneixememnts de zoologia
i agricultura i va publicar un
inventari d’animals insectívors.
En aquest mateix local, des de
1880 hi va funcionar una escola
d’adults amb 70 alumnes que
rebien classes de Geografia i
Dibuix i que van aconseguir,
malgrat les deficiències de llum,
uns resultats molt positius. Es
cultivava el valor de la solidaritat,
com mostra una subscripció
entre alumnat i professorat per
les víctimes dels terratrèmols
ocorreguts a les províncies
de Màlaga i Granada el 25 de
desembre de 1884.

Els grups escolars de la
Plaça d’Espanya
Amb motiu de l’Exposició
Universal de 1929 celebrada
a Montjuïc, es van construir
uns hotels vorejant la plaça
d’Espanya. Les façanes eren
d’obra vista, fent joc amb les
torres venecianes que marcaven
l’entrada al recinte firal. A
l’acabar l’exposició els hotels van
quedar buits i, amb l’adveniment
de la República, l’Ajuntament
es va trobar com a propietari
de quatre grans edificis que va
decidir convertir en escoles en
l’ambiciós Pla de Distribució i
Construccions Escolars de la
ciutat. Així es van reformar per
fer-hi unes bones aules, espais
per a jocs, sales de música i
plàstica, amb les corresponents
sales d’actes. Tenien un gran
servei de menjadors, ja que molts
dels infants que hi anaven vivien
força lluny, fet pel qual se’ls feia
dur un braçal que els permetia
viatjar en transport públic.
Amb el franquisme aquestes
escoles van anar desapareixent:

una es va convertir en caserna
de policia, en altres s’hi va
instal•lar un economat militar i
en uns baixos s’hi va reubicar
el popular bar La Pansa.
Només va quedar una escola,
la situada entre Creu Coberta i
Gran Via (costat Carretera de la
Bordeta) que avui ha recuperat
el nom de Francesc Macià que
tenia en temps de la República
i està formada per dos edificis
que mantenen la fesomia
original dels antics hotels, ja
que els altres edificis han estat
enderrocats i substituïts per
l’hotel Plaza i dependències
dels Mossos d’Esquadra.

Les escoles de la guerra
En esclatar la guerra civil es va
constituir el Consell de l’Escola
Nova Unificada (CENU), inspirat
en els principis pedagògics de
l’Escola Moderna. La Generalitat
va assumir el funcionament de
tot el sistema escolar decretant
l’escolarització bàsica per a
tots els nens i nenes des del
naixement fins als 15 anys.
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La destrucció de bona part dels
edificis on es feia ensenyament
confessional va fer que, a l’inici
del curs 1936-1937, a Barcelona
es sumessin 24.000 infants als
50.000 que no tenien escola.
La Generalitat va crear grups
escolars a locals que havien
estat de propietat eclesiàstica.
Concretament a Hostafrancs
va construir una escola en un
local de la parròquia del Sant
Àngel Custodi al carrer Leiva
on es preveia acollir uns 300
alumnes. L’obra es va començar
el setembre de 1936, però el
gener de 1937, quan encara no
s’havia acabat, ja hi feien classe
40 alumnes en una única aula.
Hi va haver un conflicte en la part
de fusteria perquè els fusters del
Sindicat de Sants no acceptaven
el fuster triat per la constructora
amb l’argument que no era del
barri.
L’acabament oficial de l’obra
va ser el juny de 1938. Aquest
retard va fer que sovint mestres
i alumnes haguessin d’anar fins
a Montjuïc a fer les classes sota
els arbres.

També es van fer obres
d’ampliació al centre Montserrat
Xavier, incautat als jesuïtes.
El projecte es va fer en dues
fases. A la primera, iniciada
el setembre de 1936, es van
construir cinc aules amb una
capacitat per a 220 alumnes.
En la segona, començada el
gener de 1937, es va ampliar
una nova planta per acollir fins
a 545 alumnes. El maig de 1937
es va aprovar l’ús d’un solar
de La España Industrial com a
pati d’esbarjo. Les obres no es
van completar pels efectes de
la guerra: manca de materials i
disminució dels obrers a causa
de de la mobilització militar.

L’Acadèmia de Belles Arts
d’Hostafrancs
El
1883
l’Ajuntament
de
Barcelona va demanar a
la Diputació Provincial que
instal•lés una escola de Belles
Arts a Hostafrancs. L’Acadèmia
Provincial ho va acceptar ja que
es creia idoni que hi hagués una
escola de Dibuix Aplicat a la
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Indústria en un barris industrial,
concretament especialitzada en
estampats tèxtils.
Es va inaugurar el 1887 i es
va buscar un local a prop de
La España Industrial. Se’n va
trobar un, que es va llogar, al
carrer Consell de Cent núm 37,
amb cabuda per a 300 alumnes.
Constava d’una primera planta de
l’antic teatre del casino La Favorita
(de la Societat Familiar La Unió),
que seria la sala escola, i de dues
peces que serien el despatx dels
professors i el dipòsit de models;
els pisos superiors de l’edifici es
podrien habilitar per a habitacions
del conserge i del mosso, si fes
falta. Que l’escola es valorava
al barri ho demostra la recollida
de firmes el 1893 entre veïns i
estudiants demanant la gratuïtat
de 100 places per a alumnes
pobres. La Diputació només va
concedir la meitat de l’ajut.
L’escola va continuar la seva
activitat fins els anys setanta del
segle passat en què la Diputació
va instal•lar a la planta baixa una
oficina de recaptació de tributs.

Postal de la plaça Espanya, on encara es veu un cos dels hotels antics, avui ocupat per l’hotel Plaza

18 La veu del barri d’Hostafrancs

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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Salut

Intolerància a la lactosa
Mar ta Monzó / Farmàcia Monzó
La intolerància a la lactosa és un problema que
afecta a una de cada tres persones en el nostre
país i moltes d’elles estan sense diagnosticar..
Per què es produeix la intolerància?

La lactosa és un sucre que es troba a la llet. És
imprescindible per al nostre organisme, ja que
és font d’energia i també ajuda a l’absorció de
diferents substàncies com ara el calci, la vitamina
B6, la D, o el magnesi.
L’enzim lactasa es l’encarregat de trencar la lactosa
en dos, per tal de poder ser absorbida per l’intestí
i així passar a la sang. Quan no tenim prou enzim
per poder fer aquest procés és quan apareixen els
problemes d’intolerància.
Quins símptomes presenta?

Com que la lactosa no s’ha pogut trencar per poder
ser digerida, es fermenta i es produeixen àcids i
gasos, que causen malestar a tot el tub digestiu
i poden provocar dolor, espasmes, nàusees o
vòmits. A més a més la concentració de lactosa és
molt elevada i això fa que s’arrossegui líquid cap a
l’intestí prim provocant diarrees.
Poden aparèixer altres símptomes: cansament,
marejos o nivells baixos de ferro, que principalment
són deguts a la mala absorció que hi ha d’altres
vitamines i minerals.
Tothom
té
el
d’intolerància?

mateix

grau

Cada persona és diferent. La majoria no presenta
cap símptoma mentre no superi una determinada
dosi de lactosa. Altres només amb unes traces en
tenen prou per patir tots els efectes adversos que
poden ser de tres tipus:
1) Intolerància congènita: l’organisme és incapaç
de formar lactasa. És molt rara i n’hi ha molt pocs
casos en tot el món.
2) Intolerància primària: és la més comuna i
consisteix en què hi ha una pèrdua progressiva per
part de l’organisme de producció de lactasa. És
genètica i incurable.

3) Intolerància secundària: és causada per una
determinada patología. És curable i temporal. Un
cop es soluciona el problema i la mucosa intestinal
es regenera, desapareix.
Recomanacions per a les persones
afectades

Canviar la dieta: evitar aliments amb lactosa.
Al no menjar lactis, es recomana menjar aliments
rics en calci, vitamines A i D, proteïnes.
L’exposició solar de forma moderada ajuda a
l’absorció de la vitamina D.
Llegir molt bé tots els etiquetatges del productes
que comprem. És de declaració obligatòria fer
menció de si porten o no lactosa.
En qualsevol cas hi ha alternatives per a aquells
dies que és imposible saber amb seguretat si es
consumirà o no lactosa, ja sigui perquè es va a
menjar fora, per una celebració, etc. El tractament
recomanat són uns comprimits de lactasa que
s’han de prendre just abans de l’àpat.

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

