
 
 
 

 

   
    

 
    

  
    

 
 

 
 
 

   
 

     
   

 
 
 

          
        

                  
          

            
         

       
 

        
            
      

 
                 

       
        

               
    

 
           

 
          
        

 
           

        
               

           
          

 
              

          
    

 
                 
          
          

             

Districte de les Corts 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 

Pl. Comas, 18, 1r 
08028 Barcelona 
93 291 64 30 
serveisjuridicslescorts@bcn.cat 
www.bcn.cat/lescorts 

ACTA núm. 1/2017 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE VIA PÚBLICA, 

SEGURETAT, MOBILITAT, SERVEIS MUNICIPALS I PRESIDÈNCIA DEL
 

DISTRICTE DE LES CORTS
 

A Barcelona, essent les 18 hores del 27 de febrer de 2017, es reuneix la Comissió Consultiva de 
Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència del Districte de les Corts a la 
Sala del Consell del Districte, situada a la planta primera de la seu, a la plaça Comas, 18, sota la 
presidència del conseller Sr. Carlos Hornero Sánchez, a la qual hi assisteixen els consellers 
membres, Sr. Cristian Sais Fetthauer, Sr. Pau Guix Pérez, Sra. Sonia Reina Sánchez, Sr. Jordi 
Castellana Gamisans, Sr. Xavier Cañigueral Gonzalez, Sr. Rodolfo Mancho Iglesias i Sr. Marc 
Faustino i Vidal, assistits per la secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez. 

Excusen la seva absència els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sr. Joan Josep 
Puigcorbé i Benaiges, Sr. Josep Garganté i Closa, Sra. Montserrat Ballarín Espuña i Sr. Alberto 
Fernández Díaz, i la consellera Sra. Laura Cañadas Pla. 

Assisteixen en el públic, Sr. Manuel Gómez Ramírez de Jubilats de l’UGT, Sra. Fe Escat Torras de 
l’Associació Dones Can Deu, Sra. Adela Gómez Rosell, Sra. M Victoria Garcia, Sra. Carmen 
Martin, Sr. Agustín Hernández, Sra. Emilia Rodríguez, Sra. Adela Agelet, Sra. Consol Collado, 
Sra. Mercè Piqueras, Sra. Ana M Serra i Sra. Mercè de la Torre de la Taula de Dones del Districte 
de les Corts qui fa la presentació. 

El president obre la sessió per a tractar l’únic punt de l’ordre del dia que ès: 

Informar la proposta de la Taula de Dones del Districte de les Corts de nomenar la Biblioteca de 
Comtes de Bell-lloc amb el nom de Biblioteca Montserrat Abelló i Soler. 

El president explica que la Taula de Dones del Districte de les Corts el 29 de març de 2016 va 
realitzar un procés participatiu on line entre dones relacionades amb el mon de la cultura per 
nomenar la futura biblioteca del carrer Comtes de Bell-lloc. Es van presentar 16 propostes i va 
guanyar amb un 36,33% dels vots emesos la proposta de la Sra. Montserrat Abelló i Soler, poeta i 
traductora compromesa amb els moviments feministes des de la dècada de 70. 

Comenta que la Sra. Mercè de la Torre i Galeas representant de la Taula de Dones i de l’entitat 
Cor Cremat de Barcelona-Ajut al Quart Mon de Barcelona, farà la presentació ja que coneixia 
personalment a la Sra. Montserrat Abelló i Soler. 

La Sra. Mercè de la Torre diu que és un plaer i un honor per ella que se li encarregui aquesta 
tasca de presentar aquesta petició que es va iniciar ara fa quasi un any d’una persona a qui va 
tenir l’oportunitat de conéixer. Comenta que normalment quan es parla de moltes dones 
importants, només es coneixen a traves de la història, de dades bibliogràfiques. Però en aquest 

mailto:serveisjuridicslescorts@bcn.cat
http://www.bcn.cat/lescorts


 
 
 

 

                
           
             

             
 

 
               
            
         
           

          
              

             
           

       
               
          

 
            

        
       

 
           

               
 

          
       

          
 

 
     

 
          

 
            

 
               

  
 

               
   

 
              

  
 
 

          
  

 
 
 
 

           

cas, ha de parlar de la Sra. Montserrat Abelló i Soler, una persona arrelada al territori i al districte 
de les Corts. Va assistir a alguna de les intervencions que va fer al Centre Cívic Tomasa Cuevas 
tant com conferenciant com poetessa. Quan li van comentar a la Taula de Dones que s’havia de 
pensar en una dona per donar-li noma a la biblioteca va començar a fer recerca de la vida de la 
Montserrat Abelló. 

L’any prôxim farà cent anys que va nèixer, per tant, si s’aconsegueix posar el seu nom seria 
important que coincideixi amb aquesta data. Respectar la histôria d’aquesta dona que ha estat tant 
important a la nostra vida. Explica que la Montserrat Abelló i Soler de jove va viatjar amb el seu 
pare que era enginyer, aixô li va donar una visió del mon mès oberta, difícil d’entendre en époques 
dures com va viure ella. La seva obra va des del 1963 fins al 2002, quaranta anys. Es pot destacar 
“L’Oda al cor de les paraules”, tambè va ser guardonada amb altres premis com la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat. Importants reconeixements com escriptora a nivell nacional i internacional. 
A les etapes més difícils de la seva vida, va dedicar-se a traduir a diferents autors, com a la Mercè 
Rodoreda. Aprofitant que parlava altres llengües, va traduir autors anglesos al català i del català a 
altres llengües. El seu triomf més important va ser sobresortir com a dona, el seu reconeixement 
com a dona i que es parli d’ella a actes del 8 de març. 

Continua dient que la presència física de la Montserrat Abelló i Soler era petita, però quan la 
senties parlar passava a tenir una gran dimensió, aquesta visió de la fortalesa que no resideix a 
l’aparença. Va tenir una vida llarga, plena i ben profitosa fins als 96 anys. 

La Montserrat Abelló i Soler no podrà gaudir d’aquest moment, perô queda pels seus descendents 
i per al territori, pel districte i per a la Taula de Dones que ha posat el seu gra de sorra. 

El president agraeix a la Mercè de la Torre la seva presentació i exposa que al districte de les 
Corts un dels objectius del nomenclàtor és valorar a les dones que han estat doblement ocultades 
durant molts anys de la nostra història, i valorar-les en la Taula de Dones i en la Memòria 
Històrica. 

El president indica si hi ha alguna pregunta. 

La Sra. Victoria García pregunta si quan s’aprovi el nom s’inaugurarà la biblioteca. 

El president respon que la biblioteca s’inaugurarà el mes de novembre o desembre d’aquest any. 

La Sra. Dolores Gómez comenta que serà un gran homenatge pels seus 90 anys: el record 
quedarà reflectit. 

El president explica que aquesta proposta es votarà en el proper Consell de Districte del dia 2 de 
març de 2017. 

Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la reunió a les 18.21 hores, del contingut de la 
qual, certifico. 

Vist-i-plau La secretària 
El president 

Carlos Hornero Sánchez Meritxell Cusí i Pérez 


