
 
3. Can Franquesa 

 
Prec: 
El barri de Can Franquesa, juntament amb les Oliveres, són barris nascuts sota les cendres de la corruptela                  

franquista amb un entramat d’organització criminal i una simbiosi entre empresaris i polítics afins al règim                

durant els anys 70. Una zona que actualment seria no urbanitzable i on als anys 70 es van construir 497                    

habitatges sense cap tipus de planificació ni previsió de les necessitats dels veïns i veïnes.  

 

Els blocs de pisos construïts estaven destinats a l’ocupació de famílies provinents d’altres pobles i ciutats.                

Gent humil i treballadora que vingueren a Catalunya per a construir un futur per a les seves famílies i                   

contribuir al desenvolupament del país i concretament el de Barcelona. Un barri forjat en les lluites veïnals                 

dels anys 70 i 80 per a exigir millores bàsiques, socials, econòmiques, urbanístiques i que a dia d’avui encara                   

requereix d’inversió per pal·liar les mancances estructurals des del punt de vista social, econòmic, urbanístics               

i d’infraestructures. 

 

Un barri amb mancances i debilitats que cal corregir, disposant d’oportunitats i fortaleses que cal aprofitar. El                 
Pla d’inversions i millores al barri de Can Franquesa, és un bon punt de partida però cal que sigui real i                     
complementar-ho amb iniciatives i plans per a fer una actuació integral, i sobretot que siguin actuacions                
recurrents, que donin resposta a la reivindicació i necessitats dels veïns i veïnes de Can Franquesa  
 
En aquest moments, és important incorporar alguna modificació del que hi ha actualment per tal de millorar                 
els serveis i condicions que requereixen els veïns i veïnes del barri. Per tot això,  demanem: 
 

- Ampliació de l’horari de funcionament de les escales mecàniques i ascensor, almenys durant les              
mateixes hores que el metro. Estudiar la possibilitat d’instal·lar un sensor de presència per tal que                
puguin funcionar durant les 24 hores del dia.  

 
- Millora de la neteja i manteniment de les escales mecàniques. 

 

 
 
 
 
 



 
 

- Manteniment i neteja dels espais entre edificis que són terrenys de titularitat municipals. 

 
 

- Millora del manteniment i dels treballs de jardineria. Millorar la poda d’arbres i de les zones prèvies                 
al parc i zones entre edificis que són terrenys municipals, ja que suposen un perill d’incendi, així com                  
la instal·lació de sacs de poda sobrants per aquells veïns i veïnes que fan netegen de les zones                  
comunitàries dels edificis. 

  
 

- Revisió i rehabilitació de les escales físiques, dels panots de les voreres i paviment de les vies                 
cíviques, ja que molts d’elles presenten deficiències de consideració, desnivells, paviments trencats            
amb manca d’adherència, presentant risc i perill pels vianants, especialment per les persones grans.              

  



 
 

- Renovació i millora del paviment de les diferents calçades, ja que actualment hi ha trams amb                
esvorancs pronunciats, presentant risc i perill pel trànsit rodat, principalment per les motocicletes.            

 
 

- Manteniment i renovació del mobiliari urbà, prestant principal atenció als bancs.

 

 

  



 
- Valorar la possibilitat d’apuntalar l’arbre del carrer Lleidaper evitar que caigui a la calçada en 

moments d’inclemències meteorològiques sobrevingudes. 

 

 

- Estudiar la possibilitat d’instal·lar reductors de velocitat al carrer Menorca per reduir la velocitat del               
trànsit rodat.  
 

- Fer un estudi sobre la reordenació de l'espai públic que prioritzi al vianant envers el cotxe. Propiciant                 

la creació de calçada i voreres en plataforma única, per tal de prioritzar espai pels vianants. 
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