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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 

 

A Barcelona, a les 18,30h del dia 7 de Març de 2016, s’inicia la sessió del Consell de Barri de les 
Corts, reunit a la Sala de Plens del districte de Les Corts, Plaça Comas, 18. 

La taula que presideix el Consell està composada per: 

President:  Laura Pérez 
Vicepresident:  Josep Maria Gòdia 
Gerent del Districte:  Joan Cambronero 
Conseller de Barri: Laura Cañadas 
Intendent de la Guàrdia Urbana: Jordi Verdaguer 
I actuant com a secretària: Ana Mas, Consellera Tècnica del Districte. 

Assisteixen 27 persones a títol individual i les entitats següents: 

- Associació Esclat 
- Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del Districte de les Corts 
- Taller Ocupacional Ariadna 
- Associació Espanyola Contra el Càncer 
- Aula Extensió Universitària 

Son presents els cossos de seguretat ciutadana 

Assisteixen els següents consellers: 

- CUP: Marc Faustino 
- CIU: Àngels Ventura, Lidia Gallego, Rodolf Sancho, Eric Manzano 
- ERC: Jordi Castellana 
- PSC: Carlos Hornero  

La Regidora del Districte, Laura Pérez Castaño inicia la sessió saludant als assistents, tot seguit 
fa esmena de la Comissió de Seguiment, destaca que s’ha realitzat un informe i que s’ha enviat 
com a acta als participants, i que és en aquesta comissió que és decideix  realitzar els Consells 
de barri a través de Temes Monogràfics, el primer tema escollit és Espai Públic. Per començar a 
treballar les voreres seran el tema d’aquest Consell. 



 
 

 
 

 A continuació, la Regidora fa una introducció on ressalta la importància de tenir un marc legal 
entorn l’espai públic, ja que hi afecten lleis municipals i estatals. 

S’articula l’espai públic des de tres eixos: 

- Mobilitat i Cicle de vida. 
- Inseguretat/Seguretat 
- Memòria i Representació simbòlica. 

Finalment, agraeix l’assistència dels participants i presenta la Fundació Desenvolupament 
Comunitari com l’empresa que dinamitza els debats durant la sessió del Consell de barri de les 
Corts. 

Els membres de la Fundació Desenvolupament Comunitari realitzen tres grups amb els 
participants, en cada grup es debat sobre el tema escollit  i aquests són conduïts pels 
dinamitzadors de la Fundació.  

 

Les propostes recollides de cada grup són les següents: 

Propostes del GRUP 1: 

Mobilitat: 

- Regular els objectes de la vorera. 
- Senyalitzar a les voreres les places d’aparcament dels discapacitats. 
- Fer complir les ordenances de bicicleta. 
- Control de les llicències d’espai públic de les empreses privades. 
- Fer complir l’ordenança de gossos i delimitar els espais on no poden estar. 

Inseguretat/Seguretat: 

- Augmentar la il•luminació als llocs conflictius. 
- Crear nous espais públics per patinets i monopatins. 
- Fer més carrils bici. 
- Revisar i eliminar les barreres arquitectòniques. 

Memòria i Representació simbòlica: 

- Posar plaques informatives als edificis importants. 
- Recuperar els noms anteriors a l’època franquista. 
- Buscar i recuperar persones importants al barri. 
- Recuperar edificis històrics. 
- Fomentar l’art històric al carrer. 



 
 

 
 

Propostes del GRUP 2: 

Mobilitat: 

- Canviar l’horari de neteja de voreres. 
- Cuidar el paviment. 
- Escorcels a nivell de vorera. 
- Bicicletes usin el seu carril i no les voreres. 
- Que les motos compleixin la normativa. 
- Augmentar les senyals del camp del barça. 
- Adequar normativa de gossos, propietari/no propietari. 
- Retirar contenidors de les voreres. 
- Eliminar barreres d’arbustos. 

Inseguretat/Seguretat: 

- Millorar la il•luminació. 
- Llicència d’horaris reduïts per terrasses (laborable de 8h a 21h i festius de 9:30h a 21h) 
- Fer complir l’horari de les terrasses. 
- Manteniment i neteja de la gespa. 
- Tala selectiva d’arbres. 
- Patrulles a peu dels cossos de seguretat. 
- Optimitzar la il•luminació als parcs. 
- Segregar els carrils bici. 

Memòria i Representació simbòlica: 

- Recuperar els refugis, el pas del tramvia, la Colònia Castells, Bòbiles i les Barraques. 

 

Propostes del GRUP 3: 

Mobilitat: 

- Bicis regulades. 
- Gossos regulats. 
- Motos aparcant en voreres. 
- Ordenar mobiliari urbà, com papereres, parades, bancs... 
- Terrasses i comerços invasius (carrer Nicaragua) 
- Motos a l’Illa. 
- Arreglar paviment de les voreres. 
- Bancs carrer Berlín en general. 

Inseguretat/Seguretat: 



 
 

 
 

- Il•luminació correcta de les voreres. 
- Revisar paviment. 
- Patrulles de Guardia Urbana a peu. 
- Impulsar mesures per les persones que dormen en caixers. 

 

Memòria i Representació simbòlica: 

- Respectar els arbres històrics i la seva memòria. 
- Millorar la difusió perquè les escoles visitin les exposicions sobre història. 
- Retirar simbologia franquista. 
- Recuperar la Caserna del Bruc. 
- Recordar el passat industrial del barri (Placa a colònia Castells, nova biblioteca i Ateneu 

de Fabricació. 

 

La Fundació Desenvolupament Comunitari finalitza la seva dinamització, agraeix la participació 
i cedeix el torn de paraula a la Regidora. 

 

S’obre el torn de precs i preguntes: 

La Regidora comenta que demà, dia 8 de Març es el dia de la dona treballadora i es farà 
present al barri en dos moviments, un al Centre Cívic Tomasa Cuevas on es fa una obra de 
teatre en clau d’humor de l’ús del temps, i l’altre a la Presó de dones de 11h a 14h. 

Ciutadana: 

Comenta que la convocatòria feta, per l’acte de lectures dramatitzades sobre dones a la presó, 
del cap de setmana anterior al Centre Cívic Tomasa Cuevas, estava anunciat a tres hores 
diferents. No és la primera vegada que s’hi troba i sol•licita que es revisi bé perquè això no 
passi. 

La Regidora demana disculpes per la falta de comunicació. 

Ciutadà: 

Demana eliminar les pintades de portes, persianes de comerços i d’altres que embruten el 
barri. 

La Regidora recull la proposta. 

La Regidora agraeix la participació i l’assistència, i clou el Consell de barri de les Corts a les 
20:45h. 



 
 

 
 

 

LA SECRETÀRIA  
Ana Mas 

 
Vist i Plau 
EL PRESIDENT DEL  
CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 
Laura Pérez 


