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1.- HOSTAFRANCS. PRESENTACIÓ 

Font. Web Barcelona       

 

 

 

Hostafrancs es troba entre la Gran Via i Sants, en el sector del districte 
més proper de la plaça d'Espanya. Els eixos vitals del barri són la Creu 
Coberta, el carrer del Consell de Cent i els voltants del mercat. 
Hostafrancs va ser, ja des de la seva fundació a mitjans del segle XIX, un 
barri de serveis que oferia casa als treballadors que acudien a la zona 
atrets per la puixança industrial de Sants -especialment del vapor de 
l'Espanya Industrial- i de Barcelona.  

 

Un altre atractiu era l'important concentració de serveis comercials que 
s'emplaçaven a la Creu Coberta, en el tram inicial de la carretera que 
menava al pont de Molins de Rei. La trama urbana va ser dissenyada 
durant la segona meitat del segle XIX per l'arquitecte municipal Antoni 
Rovira i Trias. El 1875 a Hostafrancs ja hi havia tramvia de cavalls, i el 1904 
un tramvia elèctric el connectava amb la Rambla de Barcelona.  

 

Avui, la recent remodelació del carrer Vilardell -situat darrera del mercat- 
amb la construcció d'un aparcament subterrani i l'ordenació de 
l'aparcament en superfície i dels elements urbans, han consolidat la zona 
més antiga del barri d'Hostafrancs com a centre comercial, facilitant 
l'emplaçament d'empreses de serveis i contribuint a l'important 
desenvolupament comercial del carrer de la Creu Coberta.  

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652295_30365

2253_1,00.html 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.1.- INDICADORS  SOCIOECONÒMICS 2008. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

 

ELEMENTS DE BARRI                        BARRI            DISTRICTE        BARCELONA 

 

Població                                                                                                                        15.984             182.692           1.628.090 

Superfície (km2)                                                                                                                 0,4                  23,0                   102,2 

Densitat (Hab/km2)                                                                                                     38.940                 7.958                15.926 

Població per sexe                                                                                                      

Dones                                                                                                                             8.219               94.754                   853.200 

Homes                                                                                                                            7.765               87.938                  774.890 

Població per edat (en %) 

 0-14                                                                                                                                10,4                    11,3                      11,8 

15-24                                                                                                                               10.0                    10,0                        9,5 

25-64                                                                                                                               61,1                    59,5                       58,4 

65 i més                                                                                                                          18,5                    19,2                       20,3 

Població per lloc de naixement (en %) 

Barcelona                                                                                                                        49,9                  49,9                       51,8 

Resta Catalunya                                                                                                               7,8                     7,2                         7,4 

Resta Espanya                                                                                                                18,1                   20,2                       20,7 

Estranger                                                                                                                         24,2                  22,7                       20,1 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.1.- INDICADORS  SOCIOECONÒMICS 2008. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

 

ELEMENTS DE BARRI                            BARRI           DISTRICTE       BARCELONA 

 

Població per nacionalitat (en % 2009) 

Espanyols                                                                                                                                   78,5                     80,4                     81,9 

Estrangers                                                                                                                                  21,5                    19,6                      18,1 

Principals nacionalitats estrangeres (2009) 

                                                                                                                                                   Perú               Equador                Itàlia 

                                                                                                                                                    277                   3.187                  22.684 

                                                                                                                                                Equador           Marroc               Equador 

                                                                                                                                                    275                   2.372                  22.210 

                                                                                                                                                  Xina               Pakistan              Pakistan 

                                                                                                                                                    270                   2.267                   17.735 

Taxa natalitat / 1.000 hab                                                                                                          7,8                       9,1                        9,1 

Turismes (persones físiques)/1.000 hab                                                                                 306,4                    312,6                    332,9 

Motos (persones físiques)/1.000 hab                                                                                       80,3                      86,9                    109,5 

Població de més de 65 anys que viu sola (%)                                                                        28,1                      25,9                      25,2 

Índex de sobre envelliment                                                                                                     55,2                      53,3                      53,5 

Renda familiar disponible per habitant 

Índex Barcelona=100                                                                                                                 82,5                     80,7                     100,0 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                    BARRI           DISTRICTE           

                                              

 

Accés a la cultura 

Biblioteca municipal                                                                                                                1                     4                         

Artur Martorell. Pl.Espanya, 5 (IMEB 

Teatre / espai de dansa                                                                                                           1                    11                          

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs. Rector Triadó, 53 

 

Promoció social i associativa  

Centre Cívic                                                                                                                              1                     8                           

Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs. Rector Triadó, 53 

Casal de barri                                                                                                                           0                      9                                                                                                                                                                                                    

Espais de Joves / Casal de joves                                                                                             0                      3                          

Espai infantil / ludoteca                                                                                                          0                     4                         

Espai de gent gran / casal                                                                                                       1                    11                                                   

Espai GG Casinet d’Hostafrancs. Rector Triadó, 53 

Festa Major                                                                                                                               1                     7                          

Festa Major d’Hostafrancs. 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                      BARRI           DISTRICTE          

                                        

Educació 

Escola bressol                                                                                                                                 0                       118                          

Llar d´Infants                                                                                                                                  1 

Xip Xap. C Rector Triadó 26 

Escoles                                                                                                                                             4                        27                         

Escola Francesc Macià. Pl. Espanya, 2 

Escola Miquel Bleach. Miquel Bleach, 24 

Escola Joan Pelegrí (concertada) C.Consell de Cent 14 

Escola Sant Vicenç de Paül (concertada) C. Hostafrancs 15 

Instituts                                                                                                                                           2                        10                            

Institut  Joan Coromines. Ctra. de la Bordeta, 35 

Institut Joan Pelegrí (concertat) C.Consell de Cent 1 

Altres                                                                                                                                               3 

Escola Joan Colomer C. Leiva 21 

Escola Universitària de Turisme Esma C. Consell de Cents 42 

Escola Lluna de Fang C Creu Coberta pral.2ª 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                   BARRI           DISTRICTE        

                                            

 

Patis obert a centres educatius (nombre de centres)                                                               1                       9                        

Institut Joan Coromines 

 

Foment de l’esport 

Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina)                                                                                  3                      14                         

Centre Esportiu Municipal l’Espanya Industrial. Muntadas, 37 

Instal.lacions Esportives Joan Pelegrí. Consell de Cent 14 

Centre Montserrat Xavier C. Ermengarda 11-15 

Camp gran (futbol o polivalent)                                                                                                 0                       11                         

Espais esportius urbans                                                                                                                0                      31                      

  

 

Atenció sanitària   

Centre d’atenció primària de salut (CAP)                                                                                  1                        8                      

CAP Consell de Cent. Consell de Cent, 26 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                  BARRI               DISTRICTE                                                   

Acció social  

Centre de serveis socials                                                                                                             0                               3                         

Centre de dia per a gent gran                                                                                                    0                               4                        

Residència per a gent gran                                                                                                         0                               5                       

Habitatges – Llar residència. 

Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran                                                                   0                               5                       

Pati obert a centres educatius (nombre de centres)                                                               1 

IES Coromines. Ctra. Bordeta, 39 

 

Comerç 

Mercat municipal                                                                                                                          1                             3                        

Mercat d’Hostafrancs. Creu Coberta, 93 

Eix comercial                                                                                                                                  1                             5                        

Creu Coberta. 

 

Espai públic 

Plaça major                                                                                                                                    0                              5                         

Jocs infantils                                                                                                                                  1                             46                      

Jocs infantils. Herenni, Pl. 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                 BARRI               DISTRICTE            

 

Espais verds                                                                                                                          0                        28                        

Zona peatonal, rambla                                                                                                               1                         8                         

Carrer Creu Coberta. 

Camins Escolars (centres participants)                                                                                     0                         7                       

Espais per a equips de neteja                                                                                                    1                         6                        

Parc auxiliar dte 3. Leiva, 44 

 

  

Sostenibilitat 

Punt verd (de barri o zona)                                                                                                       0                         4                         

 

Seguretat 

Policia de proximitat (barris amb desplegament)                                                                   1                         8                          

SPO amb Policia de Proximitat 

 

Convivència 

Banc del Temps (de barri)                                                                                                          0                         0                            

Programes inter generacionals (viure i conviure)                                                                   0                         1                           
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                BARRI               DISTRICTE            

Atenció ciutadana 

Punts accés wi-fi (previsió)                                                                                                        4                        50                        

Centre cívic Casinet d’Hostafrancs. 

Poliesportiu Municipal l’Espanya Industrial. 

Mercat d’Hostafrancs. 

OAC Districte de Sants-Montjuïc. 

          

Punt atenció ciutadana (punt BCN)                                                                                         1                          1 

OAC de Sants. Creu Coberta, 104 

 

Culte                                                                                                                                            4 

Església Evangèlica Baptista d'Hostafrancs  C. Rector Triadó, 30 àtic 

Església Evangèlica Filadèlfia  C. Torre d'en Damians, 20 

Parròquia Sant Àngel Custodi  C. Vilardell, 50 

Juventud para Cristo C. Vint i sis de Gener 

 

Participació i govern 

Pla comunitari o estratègic                                                                                                       0                          1                             

Consell de Barri                                                                                                                           1                          6 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.2.- EQUIPAMENTS I SERVEIS. 

Font: Serveis d’Estadística de l´Ajuntament de Barcelona. 

                                                                                                                                                   BARRI               DISTRICTE            

Mobilitat  

Accés Metro / Bus / FGC / Tramvia                                                                                           15                       290                     

Bus de barri (parades)                                                                                                                  0                         51                        

Carril bici (barris amb carril)                                                                                                        0                           6                           

Estació Bicing                                                                                                                                6                         38                         

Aparcament soterrat municipal                                                                                                  1                           9                         

Vilardell. Vilardell, 64 

 

Altres 

Oficina Correus                                                                                                                             0                           6                           
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.3.- ENTITATS UBICADES AL TERRITORI. 

Font: Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme i Districte Sants-Montjuïc. 

 

 
Segon nivell 
Secretariat d'Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta 
Federació d'Associacions, Entitats i Comissions d'Hostafrancs 
 
TIC 
3.Sec Tecnologia 
Associació per al Desenvolupament i la Comunicació Local 
Associació per a la Recerca de Recursos Comunicamentals 
 
Culturals 
Associació Amics de la Història i Tradicions d’Hostafrancs 
Associació Investigació i Experimentació Teatral 
Associació Juvenil Cultural de Can Clos 
Centre Cultural Gitano d’Hostafrancs 
Esbart Ciutat Comtal 
Estudis Musicals Atlàntida 
Fundació Cultural Hostafrancs 
Orfeó Atlàntida 
Lleure Cívic 
Nous Camins 
Asociación Cultural Popular Andaluz De Barcelona 

Associació d’Arts Escèniques i Rumba Catalana (A.S.A.E.R.C.) 

Catalunya Segle XXI 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.3.- ENTITATS UBICADES AL TERRITORI. 

Font: Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme I Districte Sants-Montjuïc. 

2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI2.3.- ENTITATS UBICADES AL TERRITORI. 

Companyia Juvenil Ballet Clàssic de Catalunya "La Companyia" 
Els Traginers d’Hostafrancs grup d'animació 
Associació Modelisme i Estudis Històrics 
 
Esportives 
Federació Catalana de Pesca Esportiva I Càsting 
Club d'Escacs d’Hostafrancs 
Club De Futbol Americà Barcelona Uroloki 
Club Billar Sants 
Club Atlètic Hostafrancs 
Centre Esportiu Montserrat-Xavier 
Ateneu Montserrat 
Pirineus On Line 
Catalunya Escacs Club 
Penya Blaugrana Ciutat Comtal 
Bàsquet Ateneu Montserrat  
 
Medi Ambient 

Grup Ecologista Món Verd 

L'aula de l'aigua 

Udols, Associació pel Benestar del Gos Urbà 
Associació Ecologista Mon Verd 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 
     2.3.- ENTITATS UBICADES AL TERRITORI. 

Font: Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme I Districte Sants-Montjuïc. 
 
 
Promoció Social I Associativa 

Comissió de Festes Majors i Populars Del Carrer 26 de Gener De 1641 

Comissió de Festes Vilardell - Hostafrancs 

Grup Internacional Pere Fernández 

APSOCECAT 

Associació Joia 

COSARESE Catalunya 
 

Educació 

Escola Miquel Bleach 

AMPA Escola Francesc Macià 

AMPA Escola Miquel Bleach 

AMPA Centre Montserrat Xavier 

AMPA Escola Joan Pelegrí 

AMPA Sant Vicenç de Paul 

Associació d'alumnes Institut Batxillerat Joan Coromines 
 
Infància I Joves 

Esplai La Lluna 

Agrupament Escolta i Guia Montserrat Xavier 
Associació de Joves Gitanos d’Hostafrancs 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.3.- ENTITATS UBICADES AL TERRITORI. 

Font: Direcció de Serveis de Participació i Associacionisme i Districte Sants-Montjuïc. 

 

 

Comerç 

Associació de Venedors del Mercat d’Hostafrancs 

Associació de Comerciants de Creu Coberta 

 
AAVV 

Associació de Veïns d’Hostafrancs 

 
Salut 

Associació d'especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública 

Metges del Mon 

Fundació Privada Afectats Esclerosi Múltiple 

Associació Catalana de Traumàtics Craniencefàlics i Dany Cerebral 

Associació Catalana 'La Llar' De L'afectat d'Esclerosi Múltiple 

 
Persones Amb Discapacitat 

Associació Disminuïts De Sants-Montjuïc 

 
Culte 

Centre Parroquial Sant Angel Custodi  

 

 



Districte de Sants-Montjuïc    Barri d´Hostafrancs 

DIAGNOSI                                                                                                                                                 juny2010 

 

17 

 

2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.4.- PROJECTES INCLOSOS EN EL PAD. 

Font: Serveis d´Obres i Manteniment Districte de Sants-Montjuïc. 

 

El PAD expressa el compromís que el govern del Districte vol adquirir amb la ciutadania per als propers anys i té la voluntat de fixar 

els objectius i les mesures que s’han portat a terme durant els anys 2008 i 2009 i les que es portaran durant el període 2010 i 2011. 

 

Aquest govern manté la voluntat de continuar treballant per : 

 l’enfortiment de la cohesió social 

 la convivència 

 la qualitat de vida 

com a eixos estratègics de l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun dels barris, i amb la participació ciutadana i les 

entitats. 

 

Des de la proximitat, aquests són els compromisos del PAD del Districte pel Barri d’Hostafrancs. 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.4.- PROJECTES INCLOSOS EN EL PAD. 

Font: Serveis d´Obres i Manteniment Districte de Sants-Montjuïc. 

 

 

 

TEMA ACCIÓ ESTAT 

EDUCACIÓ 
Demanar millora del CEIP Francesc Macià i del CEIP Miquel Bleach (o la seva 

substitució) 
FET 

CULTURA Arranjament dels centres cívics FET 

COMERÇ  

PROXIMITAT 
Millores als eixos comercials FET  

  Estudiar la possibilitat de realitzar un magatzem logístic - repartiment a la pl. Herenni  PENDENT  

URBANISME Urbanització de la Pl. Herenni 
PROJECTE 

EXECUTIU 

  
Obertura del carrer Diputació i Cap de Guaita que finalitzarà les actuacions del PERI 

Hostafrancs 
EN EXECUCIÓ 

  Finalització de la urbanització de la plaça Joan Pelegrí EN EXECUCIÓ  

  Nova urbanització al carrer Llobet PENDENT  

  Remodelació dels carrers Moianès, Leiva i Sant Roc entre d’altres FET 

  Creació d’un nou espai verd en l’àmbit de Leiva-Vidriol PENDENT 

MOBILITAT Peatonalització dels cascs antics dels barris del Districte EN EXECUCIÓ 
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2.- ELEMENTS BASICS DE BARRI: 

     2.5.- OBRES I PROJECTES URBANÍSTICS  

Font: Serveis d´Obres i Manteniment Districte de Sants-Montjuïc. 

Obres  i projectes urbanístics 

OBRES ESTAT 

Remod. C/Leiva Entre  St. Roc I Mir Giribert EN EXECUCIÓ 

Aa 7 Mpgm Barri D'hostafrancs EN EXECUCIÓ 

Hostafrancs Ua 3, Ua 5, Reparcel·Lació EN EXECUCIÓ 

Prolongació Carrer Diputació PENDENT 

Urbanització Carrer Llobet PENDENT 

Urbanització Plaça Joan Pelegrí EN EXECUCIÓ 

Plaça Herenni PROJECTE EXECUTIU 

Callao PROJECTE EXECUTIU 

Forn PROJECTE EXECUTIU 

Miquel Bleach  PROJECTE EXECUTIU 

Ermengarda PROJECTE EXECUTIU 

Moianés (Obres Mi 5 Carrers De Sants Montjuïc) FET 

Carrer Consell De Cent (Tarragona-Sants) EN EXECUCIÓ 

Carrer Béjar (Consell De Cent-Mallorca) PROJECTE EXECUTIU 

Carrer Sant Nicolau (Rector Triadó-Tarragona) PROJECTE EXECUTIU 

Carrer Elisi  PENDENT 

Carrer Portugalete PENDENT 

Sant Maurici PENDENT 

Carrer Tarragona  FET 
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Fotos: mercat d’Hostafrancs, Centre Cívic Casinet i Poliesportiu de l’Espanya Industrial  
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS 

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS 

 

ACCÉS A LA CULTURA  

El barri compta amb el teatre del Centre Cívic Casinet, l’únic espai públic per al teatre a Hostafrancs. Usat habitualment per tres 

entitats, dues del barri i una de Poble Sec (La Faràndula, La Companyia i Centre Cultural Tomàs Tortajada).  

És l’espai del teatre el que s’usa també com a sala pels actes de gran aforament com els balls de gent gran. 

 

PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA  

L’ oferta de serveis i activitats es concentra en el Centre Cívic, bàsicament a nivell d’oferta de tallers (el darrer trimestre del 2009 

amb 66 grups, i 994 participants) i cessió d’espais.  

l’Espai per a Gent Gran (al C.C.Casinet), un espai usat diàriament per entre 150 i 200 persones. 

El Centre Cívic es gestiona a partir del model de gestió compartida Districte/Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

http://www.cotxeres.casinet.org 

A un altre nivell, doncs el servei pertany a la FAECH, tenim al barri el Casal Artesà d’Hostafrancs  http://www.faech.cat/   

La Festa Major d’Hostafrancs, liderada per una única comissió en la que participen 23 entitats, i que presenta una proposta unitària 

pensada per a la diversitat del barri. Enguany 48 propostes i la Fira Medieval que s’han desenvolupat durant els deu dies de Festa 

Major. 

 

EDUCACIÓ  

El barri compte amb dues Escoles i un Institut públics. A nivell privat tenim una Llar d’Infants, dues Escoles, un Institut, una escola 

universitària, una escola de ceràmica i una de perruqueria desenvolupant programes del pla jove i amb oferta de PQPI. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS 

 

Cal fer esment que els centres educatius públics del barri fan una gran tasca d’integració, doncs hi ha un nombre força alt de 

nouvinguts i es concentra als equipaments públics (la taxa d’estrangers al barri és de 24,2%, districte 22,1, ciutat 20,1). 

 

FOMENT DE L’ESPORT   

Al barri comptem amb una gran instal·lació pública, gestionada per Secretariat d’Entitats de Sants - Hostafrancs- la Bordeta, el Centre 

Poliesportiu de l’Espanya Industrial, que cobreix plenament les necessitats del barri, i també de Sants.  

 

ACCIÓ SOCIAL 

Un pati obert a l’ Institut Joan Coromines. L’ Institut a més compta amb la figura de professional d’una integradora social. 

 

ATENCIÓ SANITÀRIA 

Un CAP de salut. 

 

ATENCIÓ CIUTADANA  

Accés a wi-fi a quatre punts del barri i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que facilita tot tipus d'informació i realitza qualsevol tràmit que 

preveu el catàleg de tràmits, ajuda a emplenar qualsevol tipus de documentació municipal, registra qualsevol documentació o escrit 

que es vulgui adreçar a l'Ajuntament, i canalitza qualsevol proposta, queixa o suggeriment respecte dels serveis municipals. 

 

COMERÇ 

El barri compta amb un mercat municipal, que dóna servei més enllà del barri, i un eix comercial. L’eix comercial, a partir de 

l’Associació de Comerciants de Creu Coberta, treballa en coordinació amb l’eix comercial de Sants i Badal.  
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS  

 

ESPAI PÚBLIC 

Creu Coberta, i jocs infantils a la Pl. Herenni. El barri compta també amb un espai per als equips de neteja. 

 

CONVIVÈNCIA 

Cap element 

 

MOBILITAT  

15 accessos a metro, bus, FGC., 6 estacions de bicing, 1 carril bici, 4 parades de bus barri i 1 aparcaments municipals soterrats. 

 

SEGURETAT 

Policia de proximitat en desplegament 

 

ALTRES 

4 espais de culte molt actius al barri  
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.1.- SERVEIS I EQUIPAMENTS  

 

No es pot fer una anàlisi completa (quant a mancances i dèficits) dels serveis i equipaments del barri sense tenir en compte els que 

tenim als barris veïns.  És per això que valorem aquí els que territorialment són dins el barri d’Hostafrancs, i quant a mancances i 

dèficits pensem tant en el nostre barri com en els que l’envolten.  

Hostafrancs és un barri ben dotat pel que fa a equipaments i mobilitat. Quant a equipaments en concret, posar de relleu el mal estat 

en que es troba la sala d’actes del Centre Cívic (el teatre municipal del barri) i la de Cotxeres (al barri de Sants). En relació a les 

activitats que s’hi realitzen, són comparativament amb altres Centres Cívics de la ciutat, més cares. Deficiències també de 

manteniment del CAP de Salut i la necessitat de mantenir-lo al barri. També es detecta cert estigma al voltant de les escoles 

públiques del barri, degut a l’alt índex d’immigració entre el seu alumnat. 

S’ha d’assenyalar que no hi ha cap equipament per a joves, ni cap equipament obert a les entitats del barri amb serveis de suport a 

l’associacionisme. Així mateix, destacar la mancança d’escoles bressol i de serveis i equipaments per a gent gran, doncs l’espai del 

Centre Cívic queda ja força desbordat. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE 

 

ESPAI PÚBLIC 

Actuacions que transformaran l’espai públic: 

El projecte d’urbanització de la Plaça Joan Pelegrí, que es farà a la part posterior de la seu del districte, i que ordenarà la nova 

distribució de l’espai entre els carrers de Miquel Bleach, Passatge Llobet, Ermengarda. La proposta es basa en la creació d’una 

plataforma única, d’ús de prioritat peatonal, amb zones estratègiques de vegetació i inclou també la transformació de la Pl. Herenni.  

 

A destacar dos espais,  la Pl. Joan Corrades i la Pl. Herenni  

Actualment la Pl. Herenni, en estat força degradat, no ajuda a les bones pràctiques. Amb la seva remodelació, els seus usos poden 

canviar. La circulació i l’aparcament en triple fila del públic del culte de l’Església evangelista també canviarà doncs la zona quedarà 

força restringida al tràfic. Fins ara ha estat lloc d’actuació dels educadors/es dels de serveis socials, que han intentat treballar amb la 

població gitana amb problemes d’absentisme. L’ús de la plaça es seguirà treballant a partir de la taula de convivència constituïda a 

finals del 2009.  

Sobre la plaça Joan Corrades dir que és un espai urbà amb la funcionalitat de la sortida natural de l ‘Institut, compta amb uns bancs, 

on els grups que fan vida de carrer s’hi troben i és focus de queixes per soroll, sobre tot als vespres.  

 

Es remarca que la proporció de places, per les dimensions del barri, és raonable. Comptem amb els espais verds dels barris veïns 

(l’Espanya Industrial a Sants i Joan Miró a Eixample). Es detecten certes mancances quant a la neteja, i la inexistència d’àrees per a 

gossos i d’espais verds propis. També assenyalem que les places del barri no compleixen objectius relacionats amb la socialització 

veïnal. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE  

 

MOBILITAT 

 

Creu Coberta divideix el barri en dues meitats, i és el punt de referència tant geogràfic, com estructural i de mobilitat del barri. 

Funciona com a eix vertebrador.  

En una meitat del barri, el triangle de Creu Coberta a Tarragona. En l’altra meitat del barri, el triangle de Creu Coberta a Gran Via. 

Les vies que uneixen el barri perpendicularment de Tarragona a Gran Via, són Diputació / Mir Geribert (per obrir) i Consell de Cent / 

Moianès. 

 

Els carrers dels barri són parcialment adaptats, i ho seran més quan es faci l’obra de remodelació de la plaça Herenni i els carrers que 

l’envolten. Cal assenyalar que l’estació de pl. Espanya no està adaptada. 

 

S’ha de tenir en compte que, excepte el trànsit llevat de les vies grans abans esmentades, els carrers d’Hostafrancs són estrets i es 

pot aparcar a dos bandes la qual cosa dificulta la mobilitat, més que si hi hagués només aparcament en una de les voreres.  

Remarquem però que fan falta places d’aparcament, i per tant s’hauria de buscar la conciliació entre, la demanda d’aparcament en 

una sola vorera en carrers estrets i la de més places d’aparcament. 
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.2.- ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE  

 

URBANISME 

 

A nivell urbanístic s’estan fent tots els esforços per posar al dia el barri. Tant els plans que ja estan en marxa, com els que estan 

pendents d’execució, volen repensar el barri de forma global, oberta i integradora. S’ha actuat al c/ Moianès en voreres i enllumenat, 

s’ha arranjat Joanot Martorell, s’ha obert el carrer Montserrat Andrés, i  arranjat el carrer Tarragona.  

En execució actualment tenim la Plaça Joan Pelegrí, Consell de Cent i l’ampliació, millora i adequació de l’Arxiu Administratiu de la 

Seu del Districte de Sants-Montjuïc. Començarà enguany la primera fase del projecte d’urbanització de pl. Herenni i els carrers de 

l’entorn. 

 

La remodelació de places, l’obertura de carrers, l’eixamplament de voreres, en definitiva les actuacions urbanístiques realitzades, 

compten amb una valoració molt positiva per part dels veïns i veïnes d’Hostafrancs. Ara bé també es detecten certes mancances en 

manteniment, neteja i enllumenat, i deficiències en clavegueram. Alguns espais i carrers pateixen cert nivell de degradació, i és que 

cal tenir en compte aquí l’alta densitat de població del barri. 

Es detecta certa lentitud en l’execució d’obres i es necessitaria més tutela per part de l’administració. 
 

HABITATGE 

Hostafrancs és un barri antic amb construcció antiga. L’habitatge de nova construcció implica sempre enderrocament de l’antic. 

Queda doncs de manifest, la mancança de nou habitatge i d’habitatge social. També cal fer esment de cert nivell de degradació en 

alguns dels edificis del barri. 

Actualment hi ha en execució el nou bloc d’habitatges al costat nord-est de la futura plaça Joan Pelegrí, que suposarà també 

l’arribada de nous veïns i veïnes.  
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.3.- OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCATS  

 

OCUPACIÓ I EMPRESA 

 

Malgrat el barri fou eminentment industrial, en aquests moments aquest sector és quelcom residual.  

Hostafrancs és un barri d’activitat més comercial que empresarial. La majoria d’empreses es dediquen al sector terciari, sector 

serveis. No existeix una relació directa entre el sector empresarial i el barri, quant a associacions i relació veïnal.  

Els edificis del carrer Tarragona aglutinen força espais i despatxos d’empresa.  Cal dir que existeix cert desconeixement de l’activitat 

empresarial, doncs el model empresarial ha canviat força amb les tecnologies de la informació i la comunicació. 

A nivell d’ocupació desconeixem dades concretes sobre l’ índex d’ocupació i atur al barri.  

 

COMERÇ I MERCATS 

 

Com ja ha quedat palès, Hostafrancs és un barri amb accent comercial i amb mercat municipal.  

Creu coberta, com a eix comercial (i on físicament s’ubica també el mercat) vertebra la vida comercial del barri.  

La implicació en els afers del barri, dels comerços i de l’Associació de Comerciants de Creu Coberta, fa encara més fort i significatiu 

aquest eix.  

Aquesta concentració comercial pot provocar cert patiment al comerç més llunyà a l’eix, i marca també els espais on s’ha de reforçar 

el treball amb els comerços, com per exemple, al voltant de la estació de Sants.  
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.3.- OCUPACIÓ, EMPRESA, COMERÇ I MERCATS  

 

Es detecten canvis importants, tant en els comerciants com en el públic. El públic de Creu Coberta, cada cop és menys de ciutat i més 

del barri (a no ser per algun comerç especialitzat i amb ressò de ciutat), i entre els comerciants contem amb més nouvinguts, per 

falta (entre d’altres motius) del relleu generacional tradicional en el petit comerç. 

El Mercat d’Hostafrancs fa temps que es va posar al dia, està arreglat, és còmode i és una icona del barri. Com d’altres mercats té 

certes mancances d’adaptació al ritme de vida actual quant a horaris i serveis. La seva fama és de tenir productes de primera qualitat 

i ser més car, ambdues coses en comparació al seu mercat veí de Sants. 

Cal assenyalar certa manca de fluïdesa entre l’Associació de Venedors del Mercat i l’Associació de Comerciants de Creu Coberta. 
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   3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.4.- PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 

 

PREVENCIÓ 

A nivell del treball en prevenció es valora molt positivament els esforços fets tant per part de l’administració com per entitats del 

barri. Igualment positiva l’actuació de GUB i Mossos i la intervenció del Servei de Gestió de Conflictes. 

Tot i que és un dels barris on s’ha dut a terme  el desplegament de la policia de proximitat es detecten però força mancances.  

Igualment en el desenvolupament de polítiques per a la implicació ciutadana i programes d’educació i civisme als barris. Constatem 

que les actuacions tant de Mossos com de la Guàrdia Urbana es fan a demanda del veïnat i potser hauria d’haver més presència 

policial en els espais on es detecten problemes de convivència/conflictes. 

 

CONVIVÈNCIA 

 

Indicadors de població 

Els indicadors ens perfilen una població amb renda familiar alta, amb un índex d’envelliment i persones grans que viuen soles més alt 

que a la resta del districte i de Barcelona, i una natalitat més baixa. Així i tot la majoria de població es situa entre els 25 i 64 anys. Un 

barri petit amb una densitat de població molt alta. Aproximadament la meitat de la població ha nascut a la ciutat. El 21,5 per cent 

són estrangers majoritàriament de Perú, Equador i Xina. 
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   3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.4.- PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT                                                                                                                                                

 

Les places 

Actualment la Pl. Herenni, amb el seu estat força degradat, no ajuda a les bones pràctiques, amb la seva remodelació, els seus usos 

poden canviar.  

L’ús de la plaça es seguirà treballant a partir de la taula de convivència constituïda a finals del 2009.  

La Pl. Joan Corrades amb l’Institut Joan Coromines, és un espai urbà sense més funcionalitat que la sortida natural de l’Institut i 

compta amb uns bancs, on els grups fan vida de carrer.  

El carrer Vilardell, al vell mig de la zona antiga (entre St. Roc i l’antic carrer del Gall, entre l’església, el mercat i els antics safarejos) 

està fent actualment la funció de “pl. major”  durant la Festa Major del barri. 

 

Taula convivència  

Al novembre es va constituir amb l’objectiu de 

 Identificar els principals punts que suposen un problema de convivència 

 Dissenyar solucions i estratègies conjuntes 

Definir objecte de treball de la taula, prenent en consideració altres places del territori: Pl. Herenni,  Pl. Joan Corrades i Pl. Vidriera. 
 

 

Les diferents realitats socials i culturals del barri són indiscutiblement font de riquesa cultural i d’intercanvi.  

Les noves realitats suposen també, nous usos dels espais públics, nous comportaments, que a vegades dificulten la convivència 

veïnal. Es detecta certa manca de cohesió social i la necessitat de, en molts aspectes, superar la coexistència per passar a una 

veritable convivència. Es per això que cal desenvolupar projectes de convivència i definir de forma clara els usos dels espais públics, a 

fi i efecte de poder fer front a les pràctiques incíviques que generen molèstia, queixa i a la fi certa segregació social. 
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 3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

          3.4.- PREVENCIÓ, CONVIVÈNCIA I SEGURETAT                                                                                                                                                

 

SEGURETAT 

Hostafrancs és eminentment un barri tranquil, és un barri força central en la Barcelona d’avui i compta amb una estació de tren 

principal.  

L’estació de Sants suposa un focus d’inseguretat.  la sensació d’inseguretat s’estén també a les zones que estan actualment en obres. 

Tal i com s’ha anat comentant en els punt anteriors, el desenvolupament de programes de prevenció és bàsic per a un barri segur, 

així com esmerçar els recursos necessaris en personal de seguretat. Cal també exercir el control necessari sobre els focus detectats 

com a insegurs, sobre tot aquells on pot existir tràfic i consum d’estupefaents. 
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 3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.5.- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 

ASSOCIACIONISME  

Entitats i àmbit d’actuació 

38 entitats registrades i 24 no registrades al barri, un total de 62 entitats a Hostafrancs. 

Per àmbit d’actuació,  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

TIC
culturals

esportives
comerç

AAVV
ecologista - medi ambient

culte
gent gran

promoció social i associativa 
educació

persones amb discapacitats
salut

segon nivell
infància i joves
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 3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.5.- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ  

 

El moviment associatiu gaudeix d’un bon estat de salut, el barri compta amb un nivell alt  quant a quantitat d’associacions i solidesa 

d’aquestes. L’estat actual però es defineix més com a manteniment que com a creixement.  Les noves tecnologies han estat 

facilitadores de processos en el moviment associatiu.  

 

La societat civil segueix tenint un paper molt important en el desenvolupament del barri, i encara ara en ocasions segueix assumint 

tasques de servei públic.  

 

Les entitats pateixen dèficits en relleu generacional, pressupost i infraestructures, l’activitat pròpia suposa un gran esforç per als seus 

associats que bolcats en el seu propi àmbit d’actuació, sovint tenen dificultats per realitzar altres tipus d’actuacions més 

comunitàries i globals. 

 

No hi ha gaires entitats que treballin sobre els sectors de població de dona, fem palès que al barri hi ha un col·lectiu gitano català 

molt arrelat des de fa moltes generacions, i sovint les dones es reuneixen com a grup de fet però sense estar associades.  Tampoc hi 

ha entitats que treballin el sector de població jove, cap en l’àmbit de la promoció del coneixement com a sector principal d’actuació, i 

comptem amb unes AMPA amb poca activitat externa a l’escola.  
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3.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

     3.5.- ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ  

 

PARTICIPACIÓ 
 

Hostafrancs té forces espais on les entitats i veïns participen dels afers públics, la Taula Convivència, el Consell de Barri constituït el 

27 de gener del 2010, i la seva Comissió de Seguiment, diferents Consells Sectorials i Audiències Públiques tot i que la participació en 

els òrgans de l’administració sembla més formal que real. 

 

La Festa Major d’Hostafrancs és però un dels moments més emblemàtics de participació en la vida del barri. Enguany hi han treballat 

23 entitats de barri en la seva programació (un terç del total de les entitats).  

Això és gràcies al bon estat del teixit associatiu del barri i el bon nivell de participació de les entitats. S’ha de dir que la participació 

veïnal ha estat excel·lent, i és present en tots els espais de participació. Hi ha una relació directa entre participació i concreció del 

centre d’interès, tant si és un espai participatiu o una activitat concreta. 
 

 

Som conscients de l’estat actual de desànim, desengany, i certa comoditat social, afecta també a les entitats i la participació a 

Hostafrancs, la manca de participació dins les entitats molts cops és conseqüència d’una manca d’interès generalitzada de caire 

social i estructural. 

També la nova realitat social, les noves formes de relació ens  plantegen nous desafiaments. El moviment associatiu tradicional 

versus les noves formes de participació i la xarxa, requereix cert coneixement i reflexió, les entitats són les primeres interessades a 

buscar i pensar noves formes de participació. 
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