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ACTA DEL  CONSELL  SECTORIAL  DE  PRESIDÈNCIA, DRETS A LA 
CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I PREVENCIÓ DEL 

  DISTRICTE  DE  LES  CORTS 

 

De la sessió feta el dia 2 de novembre a les 19 h, a la Sala Consell de la Seu del 
districte de les Corts. 

ASSISTENTS: 

Per part de l’Ajuntament de Barcelona 

• Tatiana Guerrero Presidenta del Consell 
• Pau Guix  Conseller de Ciutadans 
• Cristian Sais  Conseller de CiU 
• Lídia Gàllego  Consellera de CiU 
• Jordi Castellana Conseller d’ERC 
• Marc Faustino  Conseller de CUP 
• Carlos Hornero  Conseller de PSC 
• Xavier Cañigueral Conseller de PPC 
• Cristina Suñé  Directora de Serveis Generals 
• Xavier Cubells  Secretari del Consell 

Per part de les entitats i ciutadania del Districte 

• Ignacio Ormazábal 
• Daniel Fernández 
• Mercè Piqueras (Taula Dones de les Corts) 

Desenvolupament de la sessió: 

La Sra. Guerrero obre la sessió donant la benvinguda al nou Consell i explicant 
breument els diferents punts de l’ordre del dia. Per tal de fer la sessió més coherent es 
demana als assistents la possibilitat de canviar l’ordre d’un dels punts, sense que hi 
hagi cap apreciació en contra. Per tant es dona pas al primer punt de l’ordre del dia 



 
 

 

 

1. Objectius i continguts del Consell 

La Sra. Guerrero explica que l’objectiu que és comú a tots els consells és que existeixi 
un espai de treball on pugui participar el màxim de gent possible. Els temes que són 
propis d’aquest consell són aquells que fan referència al nomenclàtor i també aquells 
que tinguin relació amb temes de seguretat i convivència. Respecte a la Participació, és 
important explicar en aquest Consell els processos participatius fent més incidència en 
el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte (PAD). Resta obert a les 
propostes de contingut que vulguin fer els membres del Consell. Totes seran  
estudiades i valorades. 

2. Procés participatiu del PAM i PAD 

La Sra. Guerrero explica que es tracta dels documents que fan tots els governs cada 
quatre anys. Un és general de ciutat i un altre de Districte. 
El procés participatiu s’organitza en tres fases: 

- 1a. fase és l’actual. Un document amb propostes inicials que es porten al debat 
tant dels Consells Sectorials com Consells de Barri  

- 2a. fase. L’objectiu és obrir la mirada. Que tothom pugui participar. Debats als 
diferents barris sobre diferents temes. Cal anar a buscar a tots els actors que ja 
participen habitualment com els que no. La idea és fer tants debats com es 
consideri necessari per Districte. 

- 3a. fase. Moment d’establir les prioritats. 
Al llarg del procés hi haurà una plataforma digital que permetrà la participació on line a 
tothom. No caldrà anar als debats presencials. Dimecres proper es donarà a conèixer a 
tothom. 
L’objectiu és disposar d’un document final fruït de la participació i col·laboració de 
tothom.   
El Sr. Hornero pregunta si el document inicial conté ja les línies estratègiques. La Sra. 
Guerrero li respon que sí però amb l’objectiu que a finals d’abril es disposi del 
document final fruït de la participació. 
El Sr. Hornero demana si hi ha alguna novetat en la plataforma digital. La Sra. 
Guerrero respon que creu que serà semblant a la del programa electoral i que 
s’explicarà al detall el dimecres proper. 
La Sra. García  demana si a les aportacions individuals es donarà resposta. La Sra. 
Guerrero respon que si, quedarà la proposta inclosa al PAD o si la resposta és negativa 
s’argumentarà el perquè. 
La Sra. García pregunta si hi haurà alguna altra manera de fer aportacions, al que la 
Sra. Guerrero respon que es mantenen els mateixos canals de sempre oberts. Que el 
que es vol és donar més qualitat al debat i arribar a més gent. 
Sra. Piqueras demana que sigui de la manera més senzilla possible i intuïtiu de veritat. 



 
 

 

 

El Sr. Cañigueral pregunta si els partits tindran accés ales propostes de la plataforma 
digital i si es tractarà als Consells. La Sra. Guerrero respon que serà tot obert i es 
tractarà a tots els espais. 
El Sr. Sais pregunta com es farà la discriminació de les propostes. La Sra. Guerrero 
explica que en la tercera fase es votaran les propostes i que caldrà negociar els 
resultats amb els diferents grups. 
Sra. Piqueras demana quin control es portarà als insults, provocacions ... La Sra. 
Guerrero respon que no hi ha cap problema, existeixen filtres que s’activaran si això 
passa. També explica que per garantir el procés es farà una comissió de seguiment 
amb entitats i veïns per avalar que tot és correcte. 
Sr. Faustino pregunta si es faran 100 debats per Districte, quina és la previsió a les 
Corts. La Sra. Guerrero respon que s’està actualment planificant i es veurà quant i 
sobre quins temes. 
El Sr. Guix considera que és molt important que la gent jove i la gent gran participin 
molt, i que caldria un sistema a mida per la gent gran ja que pateix la bretxa digital. La 
Sra. Guerrero explica que la plataforma és complementària, no excloent. 
El Sr. Castellana demana es consideri la possibilitat d’enviar la butlleta en paper als 
domicilis. 
El Sr. Cañigueral opina que caldria començar per explicar què és el PAM, per què 
serveix i orientar la campanya. 
 
3. Comissió de Nomenclàtor 
 
Sra. Guerrero explica que aquesta proposta de Comissió sorgeix d’un prec de la CUP. 
L’objectiu és crear un espai de treball per reconsiderar el nom d’alguns dels carrers del 
Districte de les Corts que es van posar després de la Guerra Civil a partir de 1939. Les 
propostes caldrà fer-les arribar a la Comissió de Nomenclàtor de Ciutat per realitzar els 
canvis. En aquests moments s’estan treballant mecanismes per tal que un canvi de 
nom no suposi cap cost pel ciutadà afectat. 
Una de les persones que participen del Consell considera que es tracta d’una manera 
de malbaratar els diners públics i que no és necessari. 
Una altra de les persones que participen del Consell explica que al setembre ja va 
haver una proposta de canviar noms de carrers. Al web del Sr. Alfred Bosch apareixien 
12 carrers proposats i que Gran Via de Carles III no apareixia a la llista. 
La Sra. Guerrero confirma que ningú ha dit que Gran Via Carles III es canviaria el nom. 
També insisteix que aquesta comissió i aquestes propostes es faran, malgrat hi hagi 
opinions de tot tipus. És molt important per a la Història. 
El Sr. Guix opina que el procés ha de ser purament tècnic i que hi hagi la participació 
de la ciutadania. 
El Sr. Faustino considera que Carles III estarà a la llista si la comissió considera que ha 
de ser-hi. Cal que es faci el debat i ja es veurà si s’està a favor o en contra. També 
considera que caldria recuperar el nom originari del Jardí de les Infantes. 



 
 

 

 

El Sr. Cañigueral considera que no hi ha res intocable. Si ara això es considera un tema 
prioritari, demostra quines són les prioritats del govern actual. Però cal ser transparent, 
explicar el cost, qui participa, l’estructura del grup de treball. Que estiguin els partits 
polítics i que estiguin els veïns afectats del carrer. 
Sr. explica que viu a Carles III. Que no es facin aquests canvis que no fan més que 
incomodar i que costen uns diners que cal dedicar a altres coses. 
Sra. García considera que la iniciativa no ha de ser només del govern, també dels 
ciutadans, de les institucions ... El carrer dedicat a Keynes va ser a proposta de la 
Universitat.  
Un altre exemple és Mare de Deu de Lorda. A Barcelona hi ha tres carrers amb aquest 
nom però els veïns no valen estar d’acord en canviar. 
Sr. Hornero considera que gran part dels noms dels carrers tenen una intenció política 
en un moment concret. Fer aquests canvis al PSC no li agrada. Ara bé, troba molt 
important poder parlar del nomenclàtor i sobretot de posar noms de dones a alguns 
carrers. Hi ha una llista pendent.  
Sra. Considera pregunta si el Rei Joan Carles té la medalla d’honor de la ciutat de 
Barcelona i per això té el nom d’una plaça. 
La Sra. Suñé li respon que sí i que això ho recull la normativa vigent. 
Sr. Guix explica que tots tenim memòria històrica. Cal ser neutre. No interferir en la 
vida dels veïns i no canviar per canviar. Ha de tenir ús pels ciutadans, no pels grups 
polítics. 
Sra. Guerrero reitera que ja ha explicat que es tracta d’un procés. És un grup de treball 
que recollirà propostes. El criteri del Plenari va ser revisar carrers que es va posar el 
nom després de 1939 i sense consulta. Important que les noves entrades tinguin noms 
de dones. En els grups de treball podrà participar tothom. Considera que no és un 
element només polític ja que ho reivindica la pròpia ciutadania. 
El Sr. Hornero recorda que el PSC es va abstenir. També considera que la proposta 
inicial és política. 
Sr. considera que tots els veïns han de conèixer prèviament totes les conseqüències 
del canvi. La Sra. Guerrero coincideix en el plantejament. 
El Sr. Faustino veu important que tothom pugui dir coses sobre aquest tema. 
El Sr. Cubells considera que a partir d’ara, cal determinar com fer tot això possible. 
Quin protocol i metodologia aplicar. 
La Sra. Guerrero considera que cal preparar entre tots/es una proposta i consensuar-
la. 
 
Sense res més a considerar i no havent cap tema a tractar en el torn de preguntes, 
s’aixeca la sessió a les 20,30 h. 


