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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 
 
 
 
 
A Barcelona, a les 19.00h del dia 15 d’abril de 2015, s’inicia la sessió del Consell de Barri de Les 
Corts, reunit al Saló del Consell de la Seu del Districte. 
 
La taula que presideix el Consell està composada per: 
 
President: Il·lm. Sr. Antoni Vives i Tomàs, Regidor del Districte de les Corts 
Vice-President: Sr. Josep Ma. Gòdia  
Gerent del districte: Sr. Josep García Puga 
Conseller de Barri: Sr. Cristian Sais  
I actuant com a secretària, Lídia Gàllego, Consellera Tècnica del districte de les Corts 
 
 
Assisteixen 18  ciutadans a títol individual i  6 entitats  
 
Assisteixen els següents consellers: 

- Sr. Cristian Sais pel grup municipal de CiU 
- Sra. M. Luisa Ibáñez pel grup municipal del PP. 
- Sr. Albert Pérez pel grup municipal d’ICV-EUiA. 
- Sra. Emilia Torras pel grup municipal del PSC. 
- Sr. Sergi Sancho pel grup municipal de CiU 

 
El regidor Sr. Antoni Vives dóna inici el Consell de Barri de Les Corts tot donant la benvinguda 
als assistents.  
 
 
D’acord amb l’ordre del dia: 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
L’acta s’aprova  
 
 
2.- Seguiment de temes emblemàtics del barri 
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El Regidor exposa els següents temes:  
 
- Colònia Castells: seguiment de les obres 
- Europa-Anglesola: seguiment de les obres 
- Cristalleries Planells: recorda pressupost i calendari d’obres 
- Biblioteca de Districte Benet i Campabadal: seguiment de les obres iniciades i calendari 
- La Caldera: recorda les característiques de l’espai i del projecte que s’hi desenvoluparà 
- remodelació plaça del Centre: seguiment de les obres 
- remodelació Av. Josep Tarradellas: seguiment de les obres 
 
Ciutadà: expressa que, una part de la Pl. Del Centre fa la impressió d’un carrer travessant la 
plaça 
Regidor:  es tracta de l’accés als aparcaments de la finca. 
 
 
3.- Presentació del nou web municipal 
Josep Pasqual, responsable de Comunicació, presenta el nou web municipal, que s’ha decidit 
dividir en dues url: una de caire administratiu i una altra que toca la vida més social de la ciutat, 
el districte i el barri. 
Les actes dels consells de barri ja estan penjades. 
 
Ciutadà els òrgans de participació també són altres i encara manquen. 
Pregunta què vol dir crear espais de participació en el web.  
 
 
4.- Altres informacions  
Carles Garcia, exposa com es realitza la recollida orgànica, procediment, tractament... Es revisa 
la quantitat i qualitat.  
També exposa les característiques del contenidor i de la boca del mateix. S’ha dut el debat a les 
sessions de treball de la Superilla de la Maternitat, a veure si entre tots troben la manera 
d’incrementar la recollida. 
 
Ciutadà: actualment, els contenidors no tenen tapa i proposa posar cintes o altre a la tapa pel 
tema de les olors, etc., sobretot tenint en compte que s’acosta l’estiu i les olors s’intensifiquen. 
Carles Garcia:  respon que aquest aspecte encara està en estudi. 
 
Gerent: informa del progrés dels carrils bici a  les Corts: recorreguts i calendari previst. 
 
Regidor:  exposa les novetats que hi ha en l’àmbit de cultura. 
Tenim un conjunt de 3 línies diferents: 

- naixement La Jove Orquestra Simfònica de les Corts. Inici assajos el dia 24 d’abril a la 
pròpia seu del Districte. 

- Nou cicle al voltant de literatura en el que hi col.labora la Caldera i també esmenta 
l’exposició sobre l’obra de l’escriptora Maria Mercè Marçal que es pot veure a l’espai 
expositiu del Districte 

- Cicle “Les veus del Monestir”: consolidat. 



 
 
 

 
 

 

- Nou cicle de “Música en Família” que abasta tota mena de registres musicals 
 
 
5- Torn obert de paraules 
 
Ciutadà:  exposa que ell va al Casal de Gent Gran de Montnegre i que l’Ajuntament no els porta 
mai res. Demana que es dinamitzi.  
Regidor: Aquest centre és de la Generalitat i és per aquest motiu que nosaltres no hi 
intervenim, però mirarem que hi podem fer d’acord amb el Departament de Benestar Social i 
Família. 
 
Ciutadà: es congratula de l’orquestra i demana que sigui útil per al Districte amb concerts 
oberts a tothom, diumenges al matí, etc.,  que ens ajudi a situar-nos en el mapa turístic de 
Barcelona. 
Regidor:  ho recollim. 
 
Ciutadà: en relació amb el planejament de Colònia  Castells, comenta que estan afectats 2  
edificis del c/Entença, una casa més petita, etc. Demana que no es doni per tancat el tema amb 
la solució actual i que es busquin solucions alternatives. 
Regidor: prenem nota. 
 
Ciutadà: demana si hi ha algun gràfic de la Pl. Centre per a fer-se la idea de com serà.  
Regidor:  Es compromet a ensenyar-li.  
 
Ciutadà: demana que s’arrengin les voreres de l’Av. Madrid fins a Pl. Centre. 
Regidor: es compromet a mirar-ho pel proper mandat. 
 
Ciutadà: carrer Entença: demana especificació de quan els tocarà a ells el reallotjament 
(Colònia Castells). 
Regidor: Recorda el procés i el calendari i els informa que els tocarà el 2016. Recorda que s’ha 
establert un calendari que no ha de tenir marxa enrere i cal acabar aquest procés. 
 
Ciutadà: pregunta per les cases que s’han d’enderrocar a la Colònia Castells. 
Regidor:  explica la fase del planejament i com va el tema de les indemnitzacions. 
 
Ciutadà: allò de darrera, va endavant? (Colònia Castells) 
Regidor:  es compromet a anar amb ells a mirar-ho. Tot està igual. 
 
Consellera Emilia Torras:  demana informació de les obres de la biblioteca de districte, de 
Cristalleries planells i pregunta quan està previst que obri la Caldera. 
Gerent:   La Caldera obre el 29 d’abril (dia internacional de la dansa) 
 Biblioteca: es preveu per març any 2016 el trasllat de l’Ateneu. El nou espai es preveu 
que ja s’acabi els propers octubre-novembre. 
 Cristalleries Planells està en obres, en calendari i similar a l’anterior. 
 
Ciutadà:  es pot generar una FP 
 



 
 
 

 
 

 

Regidor:  Tenim al districte un centre FP de referència a Barcelona. 
 
Ciutadà:  pregunta pel monitoratge de l’Ateneu. 
Regidor:  proposa fer una convocatòria allà per explicar totes les possibilitats. 
 
Ciutadà:  Pregunta, en l’entorn dels carrers Europa-Anglesola, si la plaça és pública i si el 
parking és privat. Afirma que manquen aparcaments i proposa que BSM en faci un allà. 
Regidor:  Efectivament, és pública i l’aparcament privat. És cert que manquen aparcaments.  
 
 
El President del Consell agraeix a tots la seva assistència i participació i clou el Consell de Barri 
de Les Corts a les 20:05 h  
 

 
 

LA SECRETÀRIA 
 
 

Lídia Gàllego 
 
Vist i Plau 
EL PRESIDENT DEL  
CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 
 
 
Antoni Vives i Tomàs 


