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La superilla a debat
La proposta municipal de pacificació de trànsit a una part del barri
ha estat debatuda no tan sols per les entitats, sinó també per un bon
nombre de veïns convocats per l’AV Hostafrancs.
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Som a les portes de les vacances d'estiu. Amb el bon temps, sembla que tot es vegi
millor. Deixem endarrere dies grisos, problemes i situacions que ningú hagués volgut viure. Gaudim tot el que puguem d'aquestes jornades que tenim per endavant.

Edita
Associació de Veïns
d’Hostafrancs

Ara bé, no ens oblidem de tantes famílies del nostre barri que continuen patint per
arribar a final de mes, per tenir un habitatge o simplement per poder garantir als
seus fills els mateixos drets que tenen tots els altres. Barcelona, i també Hostafrancs, s'estan convertint en una ciutat, un barri, per a rics.

Consell de redacció
Feli Argüello, Josep M.
Carbó, Jordi Clausell, Josep
Conesa, Josep Ortiz

A l'Associació de Veïns cada cop més ens trobem persones que han viscut quasi
tota la vida al barri i ara l’han de deixar perquè se'ls acaba el contracte de la vivenda
i ja no els hi renoven o, en cas de fer-ho, els nous lloguers son prohibitius. No son
fets puntuals, malauradament s'estan generalitzant.

Correcció lingüística
Josep M. Carbó

Les estadístiques assenyalen una disminució de l’atur, però no diuen que les contractacions son temporals, sovint per hores i amb salaris de misèria. Temps endarrera els sous mileuristes els consideràvem una vergonya i ara resulta que els que
cobren mil euros son uns afortunats. Tot i treballant, hi ha moltes famílies al llindar
de la pobresa.
I mentrestant Barcelona funciona. Els turistes ens visiten i s'enlluernen amb una ciutat maca, acollidora, amb una història forjada amb el sacrifici dels nostres avantpassats. És un referent a nivell mundial. Noves multinacionals venen a ubicar-se aquí i
segons a quins nivells tot son flors i violes.
Però la realitat és que aquí conviu l'opulència amb la pobresa i això no podem
oblidar-ho. Des de les Administracions se'ns vol fer veure el got mig ple, però
hi ha molta gent per qui és impossible poder-ho veure així. O som capaços de
comprometre'ns cadascú al nostre nivell i col•laborar amb les reivindicacions i participar en aconseguir una societat més justa o bé les desigualtats les tindrem per
quedar-se i cada vegada seran més grans i afectaran a més gent.
I ara, a disfrutar del sol, que quan vinguem al setembre, ja estarem a les portes
d'una nova Festa Major d'Hostafrancs.
Molt bones vacances.
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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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ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE L’AVV
HOSTAFRANCS
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L’ASSOCIACIÓ
INFORMA

El passat 6 de juny es va celebrar
l'Assemblea General Ordinària
de l'entitat. Un any més es va fer
repàs de la Memòria de treball,
en aquest cas de 2017 així com
els projectes d'enguany. També
es van presentar l'estat de comptes i el pressupost pel 2018. En
tots els punts, els assistents ho
van aprovar per unanimitat.
Un dels temes que va sortir
amb força va ser la necessitat
que l'AVV. d'Hostafrancs pugui
disposar, com quasi totes, per
no dir totes les Associacions de
Veïns del Districte i de Barcelona, d'un local públic com a seu
de l'Associació, i no solament
per una qüestió de greuge comparatiu amb les altres, sinó com
a forma de garantir un futur i
potenciar la feina que desenvolupem. En el torns de Precs i
Preguntes van haver-hi moltes
intervencions per denunciar situacions i problemàtiques concretes del barri.
PLAGUES DE MOSQUES,
MOSQUITS I ESCARBATS AL
BARRI

Quan un se'n va a certs llocs és
conscient que es pot trobar amb
aquests empipadors animalons.
Per exemple, si anem al Delta de l'Ebre, amb els arrossars
pel mig, tenim mosquits arreu.
Generalment els acostumen a
fumigar mitjançant avionetes i
així podríem dir d'altres llocs del
nostre país. Doncs bé, a Hostafrancs no tenim ni arrossars ni
res que se li assembli. L'any passat, al bon temps, vam tenir una
invasió de mosquits i peneroles.
Aquest any ens trobem amb

Jardins Ramon Aramon / FOTO ALBERT PLANAS

una proliferació de mosquetes i
alguns mosquits que ens acompanyen.
S'ha comunicat al Districte perquè hi intervingui. Per algun motiu, que desconeixem, portem
uns anys que ho estem patint. Hi
ha comentaris per a tots els gustos: que si és la manca de poda
dels arbres (en alguns carrers
els arbres porten anys sense
podar-se), que si la brutícia que
hi ha al carrer, sobretot als entorns dels contenidors, que si no
ha plogut, ara perquè ha plogut
massa, etc. Sigui pel que sigui,
el que és evident és que des de
l'Administració han de mirar de
fer alguna cosa.
NOU LOCAL PÚBLIC PER A
JOVES AL CARRER LEIVA

Pel que ens diuen els veïns,
sembla que les obres d'aquest
nou equipament segueixen a
bon ritme. Segons ens informa
l'Ajuntament hi ha la voluntat
d'inaugurar-lo per la Festa Major

d'Hostafrancs. Desitgem que el
seu funcionament sigui positiu
pel barri malgrat que algunes
persones ja ens han manifestat
les seves recances de com pot
incidir en el mateix carrer i en
els jardins Ramon Aramon quan
la gent surti del local o abans
d'entrar-hi. És responsabilitat de
tothom, però sobretot del Districte, esvair aquests dubtes i garantir la convivència de la gestió
de l'equipament i els habitatges
de l'entorn.
CONVIVÈNCIA A LA PLAÇA
HERENNI

Ve el bons temps i tornen a sorgir conflictes de convivència a
les places públiques del nostre
barri. L'última en la que ha esclatat una certa tensió entre el
veïns i alguns usuaris incívics
ha estat a la plaça Herenni. No
és un tema nou, ja que hi hagut
d'altres situacions similars en el
mateix espai.
Per aquest motiu el passat 12
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de juny l'AVV. d'Hostafrancs
va convocar una reunió amb
els veïns i veïnes de la plaça i
entorns a la qual van assistir
també representants del Districte, Guàrdia Urbana i Mossos
d'Esquadra. Creiem important
que abans que les coses vagin
a més, és indispensable que
tothom expressi la seva opinió
i que es busquin fórmules per
resoldre uns problemes que
acaben cronoficant-se. Des de
l'Ajuntament han d'assumir les
seves responsabilitats i destinar més recursos personals
mitjançant educadors de carrer,
més dotacions de Guàrdia Urbana.... No pot ser que quan veïns
i veïnes truquen al 112 a altes
hores de la matinada per denunciar aldarulls en molts casos no
obtinguin resposta d'aquells que
els haurien d'escoltar. Malgrat la
tensió que en alguns moments
va haver-hi en la reunió al final
la voluntat de tothom és fer un
seguiment acurat de la plaça
i tornar-nos a reunir el mes de
juliol per comprovar com va evolucionant el tema.
La Plaça Herenni no és un fet
aïllat, d'altres places del barri
també pateixen problemes similars: plaça Joan Corrades,
Jardins Ramon Aramon, Parc
de l'Espanya Industrial, o plaça
Joan Pelegrí. Cada una d'elles
amb les seves particularitats
però amb el denominador comú
de no respectar el descans de
les famílies que viuen a prop.
Estem davant d'un fenomen
que si no es prenen mesures
acabarem amb unes situacions
crispades que després serà difícil reconduir-les. Experiències al
barri en tenim.

en tenim per donar i vendre. El
mateix ens passa amb l'aplicació
de la llei. Ara que està de moda
la llei de confidencialitat que promulga la Unió Europea, resulta
si més no xocant que un edifici
amb uns quants apartaments
turístics pugui posar en plena
via pública unes càmeres de
gravació. Curiosament, quan ho
denunciem a l'Ajuntament ens
diuen que son legals ja que les
imatges que graven estan pixelades (aleshores perquè les graven?) i que només enfoquen a
les seves portes d'entrada.
La veritat és que ens resulta difícil entendre com es pot donar
cobertura a perjudicar la intimitat
de les persones i concretament
de les famílies que viuen al costat del negoci turístic. Sentim
moltes declaracions institucionals de defensa de la ciutadania
però a la pràctica l'únic que ens
trobem és que tot queda en fum.
ZONES DE MÉS ACCIDENTS
DE CIRCULACIÓ

Al balanç d’accidentalitat de
2017 publicat per l’Ajuntament
s’indiquen les zones de concentració d’accidents de circulació.
Aquestes zones es defineixen
quan hi ha hagut més de 10 accidents amb víctimes durant l’any
i quan tenen lloc a menys de 15
metres entre ells.
A la llista apareixen dues zones
d’Hostafrancs, encara que en la

Actualitat
part baixa de la llista (de més
a menys): Gran Via intersecció
amb Sant Roc i Sant Germà, i
Gran Via intersecció amb començament Carretera de la Bordeta.
CONSTRUCCIÓ D’UN NOU
EQUIPAMENT TURÍSTIC

En el mandat anterior, el febrer
de 2015, l’ajuntament va adjudicar a una empresa privada la
constitució del dret de superfície
del solar del carrer Viriat, 37-39,
al costat de l’estació de Sants.
Es tracta d’un terreny municipal
que ocupava un aparcament
provisional de vehicles. Aquest
terreny, de 945 m2 de superfície,
permet la construcció d’un edifici
de 10.866 m2 sobre rasant, destinat a residència d’estudiants
universitaris, cosa que deurà suposar una altura de deu o onze
plantes.
Es va adjudicar per un import
de 8,5 milions d’euros inicials i
75.000 euros anuals fixos, per
ser construït i explotat durant un
període de 75 anys. L’operació,
acordada amb el grup municipal
del PSC, va permetre obtenir
uns ingressos destinats en part
a millores a l’espai públic i als
carrers dels barris de Sants-Badal i de La Marina. Una altra part
estava destinada a la compra
de l’edifici on s’ubica la seu de
l’Orfeó de Sants, que ha quedat
a mig construir.

CÀMERES EN LA VIA
PÚBLICA AL CARRER SANT
MAURICI

Diuen que la justícia és igual per
a tothom. Segurament, no s'ho
creuen ni els que fan aquestes
rotundes afirmacions. Exemples

Construcció de la residència d’estudiants al carrer Viriat
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La superilla a debat
La proposta municipal de pacificació de trànsit a una part del barri ha estat debatuda
no tan sols per les entitats, sinó també per un bon nombre de veïns convocats per l’AV
Hostafrancs.
Redacció

E

n números anteriors de la
revista hem anat informant
de la proposta de superilla que
ha fet l’Ajuntament. Es tracta de
reduir el trànsit de cotxes dins
del barri dissuadint la circulació
de no residents que travessen
Hostafrancs per dues rutes: des
del carrer d’Aragó a Gran Via
fent servir la drecera dels carrers
Sant Nicolau i Consell de Cent; i
des de Gran Via i Creu Coberta
a través de Rector Triadó.
El Districte de Sants-Montjuïc va
obrir un debat amb les entitats
del barri, però l’AV d’Hostafrancs
va considerar necessari ampliarlo a tot el veïnat convocant una
assemblea al Casinet el 10

Assistents a l’assemblea del 10 de maig.

de maig, conjuntament amb
la Federació d’Associacions,
Entitats i les diferents Comissions
d’Hostafrancs, que va reunir
prop de dos-cents veïns.

Una assemblea necessària
Allà es va posar de manifest que
malgrat les reunions fetes per
Ajuntament amb diverses entitats
hi ha un gran desconeixement
del veïnat. L’opinió majoritària
està d’acord amb les motivacions
de la superilla: prioritzar el
vianant per davant del cotxe,
reduir la contaminació de gasos
i acústica i alliberar al màxim
possible l’espai públic de cotxes.

La realitat, però, és que el nostre
barri es troba travessat per unes
vies que serveixen de sortida del
centre de la ciutat (Tarragona,
Gran Via, Creu Coberta, Consell
de Cent) i també d’entrada (Gran
Via, Creu Coberta) i al mateix
temps té una estructura urbana
de carrers estrets.
Es va plantejar que qualsevol
mesura que disminueixi l’impacte
del cotxe no pot, ni ha de suposar
un perjudici pels veïns del barri,
ja que la proposta el que vol és
eliminar el trànsit extern que
fa servir els nostres carrers
secundaris com a drecera per
estaviar-se cues i temps.
El fet és que la gran majoria de
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les intervencions dels veïns
a l’assemblea reflectien la
preocupació i el desacord
amb el projecte municipal.
Bàsicament la causa era la
mobilitat interna i les places
d’aparcament en superfície.
En aquest últim punt és
evident que moltes persones
han d’aparcar al carrer perquè
no tenen capacitat econòmica
per comprar o llogar una plaça
d’aparcament.
També es va plantejar que les
mesures dissuassòries per
als vehicles de pas no han
de perjudicar el veïnat que ha
de veure facilitades les seves
rutes per arribar a casa o sortir
d’Hostafrancs. Cal recordar
que el barri té una població
de gent gran important amb
problemes de mobilitat.

Aclarint dubtes,
concretant propostes
A l’assemblea van assistir
el tècnics del projecte de
superilla que van explicar
la motivació de les mesures
proposades i van aclarir alguns
dubtes, com ara la confusió
sobre el concepte “carrer
de vianants o de plataforma

Mesa de l’assemblea del 10 de maig

única”, que alguns entenien com
carrers completament prohibits a
la circulació de cotxes.
Es va aclarir que aquests
carrers són els que no tenen
vorera, perquè tot el carrer té el
mateix nivell, independentment
que hi hagi pilones per impedir
l’aparcament. En qualsevol cas,
en tots aquests carrers poden
circular els cotxes a una velocitat
limitada i no impedeixen l’accés
als pàrquings dels residents.
La intenció de l’Ajuntament és
fer una part de les obres dins de
l’actual mandat. Seria l’adequació
del carrer Consell de Cent i del
tram de Rector Triadó que va de
Creu Coberta a Consell de Cent.
Per a això hi ha pressupost. La
resta correspondria al pressupost
del mandat següent (després de
les eleccions municipals de l’any
que ve).
Posteriormet va ser el Districte qui
també va considerar necessari
fer una reunió oberta de veïns
el dia 29 de maig per donar més
explicacions. Per la nostra part,
l’AV d’Hostafrancs va convocar el
23 de maig, al local de l’associació,
una reunió de treball oberta on va
participar una quarantena de veïns
que van concretar sis propostes
per tal d’aconseguir el màxim

Actualitat
consens en el projecte.

Les sis propostes del
veïnat
1. Canvi de sentit del carrer

Sant Nicolau.
Hi estem d’acord per evitar
que els cotxes que venen del
carrer Aragó facin drecera per
dins del barri. Hi ha, però, una
preocupació veïnal concreta
del dos pàrquings del carrer
Tarragona 127-129 amb una
capacitat de més de 400 vehicles.
Aquesta dificultat s’hauria de
resoldre amb alguna alternativa
com ara senyalització o semàfor
específics.

2. Pacificació del carrer Torre

d’en Damians
Estem d’acord a fer-lo tot de
plataforma única (només falta
el tram entre Consell de Cent
i Creu Coberta) i eliminar les
places d’aparcaments de moto.

3. Pacificació del carrer Rector

Triadó
L’Ajuntament proposa canvi
de sentit, plataforma única i
prohibició del gir a l’esquerra
des de Creu Coberta. Nosaltres
creiem que cal mantenir l’actual
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sentit de circulació. Estem
d’acord a fer-lo de plataforma
única i a prohibir el gir des de
Creu Coberta, tot i que es podria
permetre per als cotxes que
vinguessin del carrer Sant Roc.
En el cas que per qüestions
pressupostàries no es pogués
assumir
l’obra
completa,
proposem executar des de Creu
Coberta a Consell de Cent i des
de Mallorca al carrer de Forn.

4. Canvi de sentit del carrer

Béjar
No hi estem d’acord perquè
anava lligat al canvi de sentit de
Rector Triadó. Creiem que caldria
posar-hi elements dissuasius per
a la velocitat, com ara peraltes o
bandes reductores, que evitarien
la circulació de vehicles de pas.

5. Pacificació del carrer

Consell de Cent
La proposta de l’Ajuntament
és un carril de circulació per a
cotxes, un carril bici bidireccional,
un cordó de servei per a
càrrega i descàrrega, un cordó
d’aparcament de motos i bicis,
i eliminació de l’aparcament de
vehicles en superfície.
A nosaltres ens preocupa la
possiblitat de col•lapse que
pot patir el carrer perjudicant
el veïnat resident. Cal recordar
que la plaça d’Espanya ja està
ara sovint col•lapsada, igual
que l’accés del carrer d’Aragó
al carrer Tarragona. L’eliminació
de tot l’aparcament en superfície
també repercutiria en el veïnat.
Per
això
plantegem
la
possibilitat de deixar una part
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de l’aparcament en superfície,
desviar el Bus Turístic per
la Creu Coberta i permetre
l’aparcament en superfície a les
zones de càrrega i descàrrega a
la nit i els dissabtes i diumenges
tot el dia. Es podria fer una prova
inicial d’uns quants mesos (que
no sigui en període vacacional)
per comprovar els resultats de la
proposta.

6. Plataforma única a la cruïlla

entre carrer Tarragona i
Príncep Jordi.
Hi estem d’acord. Des de l’AV
considerem indispensable un
acord majoritari dels veïns. I si
això no fos possible, proposem
que l’Ajuntament faci una
consulta perquè la majoria pugui
expressar la seva opinió.

El comerç a Hostafrancs
Redacció
L’Ajuntament de Barcelona va
fer un estudi de les activitats
comercials de la ciutat el 2014
que ens dona informació
detallada per barris. En aquestes
dates el barri d’Hostafrancs tenia
655 locals comercials dels quals
501 (el 76,5%) estaven ocupats i
154 (el 23,5%) estaven buits.

Activitats dels nostres
establiments comercials
Els locals ocupats es reparteixen
en les següents activitats:
-Equipament per a la llar 24
-Equipament per a la persona 72
-Cultura i lleure 21
-Comerç quotidià alimentari 112
-Serveis comercials 104
-Hostaleria i restauració 91
-Transport privat 17
-Altres 60
El mercat d’Hostafrancs tenia
103 establiments ocupats, dels

quals 66 eren alimentaris i 37
no ho eren. A més quedaven 19
establiments vacants

Dues Barcelones
comercials
L’estudi posa en evidència que
el comerç més fort a Barcelona
s’estén en un eix mar-muntanya,
des de Ciutat Vella a Sant
Gervasi, pels barris situats
entorn de les Rambles, Passeig
de Gràcia, Diagonal, Balmes

i Muntaner. És una àrea que
es beneficia del turisme, la
centralitat laboral i una població
de rendes altes i mitjanes.
La resta de barris, situats al
costat Besòs i al costat Llobregat,
tenen una oferta comercial més
modesta, orientada sobretot a
la població local i més centrada
en el comerç quotidià, el que no
demana desplaçaments. Això fa
que els seus nivells d’ocupació
no arribin a la plenitud de l’àrea
central.
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Loli González - Manuel Úbeda
HOMES
674 764 694

DONES
666 931 204

C/ Consell de Cent 37 08014 Barcelona
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Radiografia de la població

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat les estadístiques de població segons el
padró continu de residents a data 1 de gener de 2017. Això ens permet actualitzar la
informació sobre les característiques dels habitants del barri afegint-hi una informació
sobre la composició dels domicilis.
Redacció
Barcelona
hi
residim
1.625.137
empadronats
en 658.375 domicilis. Hi
destaca la major presència de
dones ja que en un 25% dels
domicilis no hi viu cap home
mentre que aquells on no s’hi
troba cap dona són només
el 15%. Pel que fa a l’edat,
s’observa que en un 23% no hi
ha cap persona entre 18 i 64
anys.
El 20% dels domicilis estan
ocupats per algun resident de
nacionalitat estrangera, i en
un 9% totes les persones que
hi viuen són estrangeres. La
mitjana d’edat dels domicilis amb
tots els residents estrangers és
de 32 anys mentre que on viuen
només residents autòctons la
mitjana és de 47 anys. Aquesta
dada queda més matisada quan
es parla de domicilis mixtos, que
és de 35 anys.
Aquesta informació es refereix
als residents en una mateixa
adreça, independentment del
parentiu.

A

Els domicilis del nostre
barri

A Hostafrancs hi ha 6.624
domicilis. A la majoria (5.026)
tots els residents són autòctons.
Hi ha 762 domicilis on tothom és
estranger i 836 que són mixtos.
Si s’observa el nombre de
persones per domicili, la majoria
són d’una sola persona (2.112) i
de dues (2.003). I en quantitats
menors trobem domicilis força
ocupats amb 5 persones (243), 6
persones (113), 7 persones (53),
8 persones (30) i encara més

(41). Als domicilis d’una sola
persona són majoria les dones:
693 menors de 65 anys i 581 de
més edat.
Els homes sols són 637 menors
de 65 anys i 196 de més. Pel
que fa a la gent gran hi ha 498
domicilis amb dos residents
majors de 65 anys.
Les persones del nostre
barri

Dels 15.949 habitants del barri
d’Hostafrancs, 7.625 són homes
i 8.324 són dones. Tenim 1.795
nens (0-14 anys), 1.315 joves
(15-24 anys), 4.291 adults joves
(25-39 anys), 5.483 adults grans

(40-64 anys) i 3.065 persones
grans (de 65 anys en amunt).
Pel que fa a la nacionalitat
12.423 són espanyols i 3.526
són estrangers, dels quals
1.804 són homes i 1.722 dones.
Els deu països d’origen amb
més presència són Itàlia (335),
Pakistan (294), Xina (289),
Marroc (199), França (167), India
(161), Bolívia (128), Equador
(124), Colòmbia (119) i Perú
(118).
Pel que fa a la titulació acadèmica
tenim 359 persones sense
estudis, 2.844 amb estudis
primaris, 6.483 amb estudis
secundaris i 4.187 amb estudis
superiors.
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Els solars abandonats del
carrer Tarragona
redacció
Des de l’última informació
que donàvem sobre els solars
situats als carrers Sant NicolauTarragona i Tarragona-Consell
de Cent, que vam posar en
coneixement del Districte, ens
van dir que ja s'havien posat
en contacte amb la propietat
de Núñez y Navarro del solar
de Sant Nicolau. Pel que fa al
propietari del de Consell de Cent
ens van comunicar que encara
no l'havien localitzat i que quan
en tinguessin notícies ja ens ho
farien saber.
Veïns de l'entorn dels solars
ens
comuniquen
que
el
problema s'agreuja ja que
noves ocupacions se sumen a
les barraques que ja hi havien.
Tenim que en el moment
d'escriure aquesta notícia, en
el solar de Tarragona-Consell

de Cent n’hi ha més de deu, i
en l'altre solar unes set. A més,
tenim l'amuntegament de tot
tipus de deixalles que hi van
abandonant les persones que
les recullen pels contenidors.

Les imatges corresponen al solar
de Sant Nicolau i mostren el que
els vianants no veuen: l’amplitud
de les deixalles escampades
i la misèria de les barraques
instal•lades.
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Fotodenúncia
Ja fa anys que les estàtues que decoren el parc de l’Espanya Industrial han estat
malmeses per un vandalisme gratuït. Tot passejant-hi hem de contemplar dits, peus i
un nas mutilats per un incivisme irresponsable.
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Actualitat

La Policia de Barri: un joc de noms?

Des de 2016 l’Ajuntament impulsa un nou model de Guàrdia Urbana més pròxim al
territori que s’ha implantat des del 2 de maig al districte de Sants-Montjuïc.
redacció
Amb la incorporació recent de Ciutat Vella i SantsMontjuïc, els Equips de Policia de Barri ja estan
desplegats a la meitat de districtes de la ciutat,
sumant-se a Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
Es preveu que a principis del 2019 finalitzi el
desplegament a la resta de la ciutat amb un total
de 73 agents referents de Barri. Es preveu que
a finals d’any s’incorporin els equips de Gracia,
Horta-Guinardó i Les Corts, i a principis de l’any
vinent els de Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample.
Objectius: convivència i seguretat
El nou model vol prioritzar la convivència a nivell
de carrer i de barri per afrontar millor les noves
situacions que van sorgint. D’aquesta manera, les
polítiques de seguretat serien més de prevenció
que de reacció.
Es busca la col•laboració de la ciutadania i per
això caldria reforçar els canals de comunicació i
participació a cada districte, així com la coordinació
entre els diferents serveis municipals per trobar
solucions transversals a problemes complexos.
Què és la Policia de Barri?
Hi haurà un policia per a cadascun dels 73 barris
de Barcelona que actuarà com a referent dels
problemes específics del seu territori. A cada
districte es crea un equip de policies de barri
que té com a objectiu conèixer les entitats, els
equipaments i el veïnat de cada barri per anticipar
els problemes detectant-los amb antelació.
La comunicació dels veïns amb aquest policiareferent sembla que ara serà per correu electrònic,
encara que en algunes etapes anteriors s’havia fet
per telèfon mòbil. La seva actuació no inclou serveis
urgents, que seguiran depenent dels telèfons 112
i 092.
El nou model posa una atenció especial en els
conflictes de convivència i disposa d’un grup de
suport que, amb la resta de serveis de l’ajuntament,
hauria d’ajudar a resoldre els conflictes veïnals i
fer-ne un seguiment.
Per tal de dotar-los de tots els recursos i
coneixements organitzatius, els Equips de Policia
de Barri han rebut una informació especialitzada.
El Policia de Barri aportaria, segons aquest nou
model, el coneixement de les casuístiques del

territori als nivells més petits i concrets, proposaria
solucions, implicaria la ciutadania i faria seguiment
de les problemàtiques. Es tractaria de donar la
millor resposta a les demandes dels veïns i del
teixit associatiu i comercial, garantir els drets de les
persones i la convivència ciutadana.
El problema de fons de la Guàrdia Urbana
Es tracta d’un model que fa anys que se’n parla
i que cada govern municipal proclama als quatre
vents. Abans, en anteriors mandats, es parlava de
la policia de proximitat, ara de barri. L’existència
d’un referent per barri pot ajudar però estem
parlant d'una persona que té vacances, es pot
posar malalt, té assumptes propis, etc. El que és
important de solventar és la manca d'efectius de la
Guàrdia Urbana afectada a més per les jubilacions
que estan en llista per aquest any vinent.
Els resultats ens diran el paper que tindran aquestes
persones però el què és ben segur és que no serà
la solució als problemes que arrossega la Guàrdia
Urbana i que no es cansen de denunciar el sindicats
de treballadors del cos i els mateixos veïns quan
reclamen amb insistència la seva presencia per
motius diversos i les patrulles no apareixen o ho
fan tard.
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Imatges del Casinet d’Hostafrancs

Amb motiu del quarantè aniversari de la legalització de la nostra Associació de Veïns
hem fet una repassada d’arxius i racons que ens ha permès la descoberta d’algunes
fotos històriques. Aquí en reproduïm dues: la primera correspon amb seguretat a la
sala d’actes del Casinet entre els anys quaranta i cinquanta, i la segona se’ns ha dit
que també podria ser de la mateixa sala, molt engalanada per cert, cap als anys trenta.
Però no en tenim la seguretat absoluta. Si algun lector ens pot donar pistes, no cal dir
que li agrairem de debò.
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La infància de postguerra
a Hostafrancs

Un veí, de qui desconeixem el nom, va dipositar a l’Arxiu Històric del Districte tres folis
escrits a començaments dels anys setanta explicant la seva visió d’Hostafrancs. Hem
recollit aquí la part dedicada als seus records d’infància, un testimoni viu i entranyable.
Redacció
“Cada tarde, a la misma hora,
salían los soldados del cuartel
de artillería Santa Bárbara de la
calle Tarragona. El asfalto aun no
había sustituido a los adoquines,
arriaban la bandera, sonaban
tambores y trompetas y volvían
a meterse dentro. Los oficiales
y suboficiales vivían en unas
casas que tenía el Ministerio
del Ejército junto al cuartel.

Nosotros íbamos a hacer “mecs”
(confrontación futbolística entre
dos barrios o calles) con los
chicos de nuestra edad, siempre
nos ganaban por potencia y
combatividad.
Ahora ya no existe nada de eso,
han levantado un conjunto de
viviendas de lujo: Roma 2000.
En la calle Tarragona empezaba
el Ensanche, era algo distinto,

Personal de la botiga Planellas, a la Creu Coberta, als anys cinquanta.

las manzanas son mas grandes
y de igual tamaño, las calles
forman una red lineal y uniforme,
aquello era ya Barcelona, la
ciudad.”
Un barri de bestiar

“El ‘leitmotiv’ sonoro de la
película de los recuerdos de
nuestro barrio suele ser el
balido, el mugido e incluso el
relinchar de los caballos. Desde
primeras horas de la madrugada
pasaban por nuestras calles,
algunos días con molesta
continuidad, rebaños y manadas
de ganado lanar y vacuno en
su camino desde la estación de
ferrocarril (“La Via”), donde eran
descargados, hasta el Matadero
Municipal. Los excrementos que
dejaban a su paso formaban
una persistente alfombra infecta
y maloliente sobre el asfalto
cuyo último inconveniente era
el de infectarte cualquier herida
producida al caerte cuando
estabas jugando.
El solar donde se está
construyendo Expo Hotel (“Los
Huertos”) junto con la estación de
ferrocarril eran nuestros espacios
libres, donde jugábamos a fútbol,
a las canicas, donde se libraban
las guerras de piedras... siempre
que no viniera el guardia de turno
y nos echara. Al de la estación
le llamábamos “el escopetero”
porque aparte de perseguirnos
nos disparaba salvas de sal.
Los “guris” (policía municipal
o armada) nos quitaban los
balones, eran avisados por
los mismos vecinos, ya que
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El carrer del Forn vist des de la plaça del Sol (Herenni) els anys 50 / FOTO JOSEP PÉREZ

producíamos muchas molestias:
roturas de vidrios, balonazos en
plena cara....
L’estació del tren

La estación era el lugar
relativamente separado y aislado
donde celebrábamos nuestras
conversaciones secretas, donde
fumábamos los cigarrillos de
regaliz que comprábamos en
la tienda “Plats i Olles” de la
calle del Horno. Allí hacíamos
nuestras pequeñas temeridades,
como saltar desde cinco metros
sobre un montón de esponjoso
y tibio estiércol. Era el marco
donde se celebraban las grandes
confrontaciones con los gitanos,
los gitanos pobres, los de la
artesanía de la flor de papel, los
“drapaires” y chatarreros, no los
gitanos señoritos, los aristócratas
del comercio. En general no
participaban de nuestros juegos,
siempre nos peleábamos, tenian

una forma de vida distinta, ellos
vivían allí en la Plaza del Sol en
sus barracas, a cierta distancia.
Los gitanos señoritos, sí que
estaban integrados, los gitanos
como el “Celdoni” flamencosfinos-filipinos o la “Marañi”,
modelo de alta costura.
L’Espanya Industrial i el
Centre Montserrat-Xavier

Cuando crecimos conseguimos
jugar en un equipo de fútbol
de verdad, el C.F. Catalá.
Teníamos nuestra camiseta con
las cuatro barras rojas sobre
fondo amarillo, nuetras botas de
reglamento y todo. Llegamos a
jugar, incluso, en el campo de
hierba de La España Industrial,
donde lo habían hecho nuestros
ídolos. La “España” era el gran
centro de ocio de los vecinos del
barrio: había piscina, canchas
de frontón y baloncesto, casino,
sala de cine y de billar. Por

carnaval se celebraba un gran
baile de disfraces.
Tambien íbamos al cine del
Centro Montserrat Xavier: era
muy barato, una peseta. Primero
nos formban en el patio central,
por edades: ordenadamente
nos metían en una aula y allí el
catequista nos adoctrinaba, al
que acertaba una pregunta se
le daba un regalo. Luego nos
llevaban a la sala de proyección.
Era muy original: en un lado
estaba la pantalla y en el otro un
altar de la Virgen del Montserrat,
los bancos tenían el respaldo
movible, nos poníamos de cara al
altar y cantábamos la “Moreneta”,
después
cambiábamos
de
posición y empezaba la película.
Comíamos pipas y caramelos,
lo pasábamos muy bien. Creo
que hasta éramos felices, quizá
porque solo vivíamos el presente,
no existía para nosotros ni el
pasado ni el futuro.

JULIOL 2018

Història

La font del Gall
redacció
És l’única font d’Hostafrancs que està empotrada a
la paret d’una casa i està situada en un lloc cèntric:
al capdamunt del carrer Moianès tocant a Creu
Coberta. Té una modesta decoració a base de
totxo i rajoles.
Les primeres notícies de la font es remunten a
1911 i és gairebé segur que el seu nom té relació
amb el carrer. El carrer Moianès encara manté per
a alguns el nom popular de carrer del Gall. De fet
aquesta va ser la seva la denominació oficial entre
1923 i 1929, i també de 1934 a 1939.
A la part alta de la font passa gairebé desapercebuda
una rajola on hi ha dibuixat l’animal que dóna nom
a la font.
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Tens problemes amb l’alcohol?
Potser et podem ajudar
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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

