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ACTA núm. 3/2017 
 

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 18.30 hores del 27 de setembre 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 
el consellers membres, Sr. Cristian Sais Fetthauer i la Sra. Míriam Casanova 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, Sra. Eulàlia Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín Espuña i Sr. Alberto 
Fernández Díaz, els consellers Sr. Jordi Castellana i Sr. Marc Faustino Vidal, la consellera Sra. 
Laura Cañadas Pla i el conseller Xavier Cañigueral Gonzalez. 
 
Assisteixen en el públic la Sra. Núria Pons de l’Associació de Fatiga Crónica, Sr. Joan Vila, Sr. 
Manel Olles de la Societat Espiga de les Corts,  Sr. Alejandro Sirvent del Banc Solidari, Sr. Xavier 
Català de l’Associació Les Corts Comerç 08028, Sr. Eduard Català, Sr. Pedro Alonso i Sr. Daniel 
Fernández. 
 
El president obre la sessió per a tractar de l’ordre del dia que és:  
 
Aprovar la proposta de designació cortsenc/ cortsenca d’honor 2017. 
 
El president comença fent un petit resum del procés d’elecció. Es fa a través d’un procés de 
participació en el qual les diferents entitats inscrites al registre d’entitats del Districte de les Corts 
presenten unes propostes  que després es voten. Una vegada efectuades aquestes votacions –
aquest any el període va finalitzar el 14 de setembre - es determina que la distinció de corsenca -
són dues corsenques- d’honor de 2017 recaurà en dues persones molt conegudes al Districte: 
Dolors Estivill i Mercè de la Torre.  
 
Mercè de la Torre és presidenta de l’”Associació Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona – Ajut al 
Quart Món”, fundada a l’any 1994 per conscienciar la realitat de la marginació i sobre tot recaptar 
fons destinats a entitats benèfiques que tenen com objectiu projectes de promoció en l’educació i 
l’habitatge per les famílies més necessitades de la ciutat. La Mercè de la Torre participa 
activament en moltíssims actes del Districte de les Corts -memòria històrica, taula de les dones- i 
destaca tant l’impuls i l’organització del Cicle de Música Clàssica de Les Corts que es realitza al 
Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, i l’organització d’un concurs que té molta fama a nivell 
internacional: el Concurs Internacional de Música de Les Corts, que opina que té molta més 
repercussió fora de l’àmbit de la ciutat que dins del que és la ciutat. També a l’any 2004 va rebre 
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la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona. Òbviament, Mercè és molt reconeguda també per 
ser molt activista amb el reconeixement i la memòria de la presó de dones de Les Corts que 
també l’impulsen des de la Taula de Memòria Històrica.  
 
Sobre Dolors Estivill, explica que és voluntària del Banc Solidari de Les Corts i impulsora del grup 
d’Acompanyament al Dol. 
 
A continuació, dóna la paraula al senyor Pedro Alonso – membre de la mateixa associació- per tal 
que digui algunes paraules i presenti a Dolors Estivill.  
 
El senyor Pedro Alonso explica que, així com la Mercè de la Torre és molt coneguda perquè 
participa activament en un munt d’activitats, la Dolors Estivill pràcticament ningú la coneix a 
efectes de persona física. No obstant això, la feina que porta al Districte és digna de lloança. 
Recorda que ell mateix va ser nomenat corsenc 2016 pels seus amics i la gent que li coneix. 
Considera que no tenia mèrits per ser nomenat: el que tenia era amics. Opina que la Dolors Estivill 
és una persona que mereix aquest guardó sí o sí, perquè és una persona que va començar al 
Banc Solidari i que dedica a l’any unes cinc-centes hores actives, treballant amb gent que està en 
el dol. Es van fer alguns tríptics, es va fer publicitat, van  començar cinc, però en aquest moment 
hi ha més de cent persones dins dels quatre grups de dol que ella porta al Districte: dos al Centre 
Cívic Riera Blanca i dos als CAP, un a Montnegre i un a La Maternitat. Divideix els nous en funció 
de la gravetat: un grup només són pares i mares que han perdut un fill, perquè és un dol especial, 
i és el que a ella la va portar a fer aquesta feina: va perdre un fill quan tenia disset anys, i això la 
va portar a intentar què la resta de persones es puguin beneficiar del seu coneixement. Explica 
que coneix gent que està al grup de dol de pares i que diuen que trobar la Dolors Estivill ha estat 
per a ells mitja vida. Es considera més satisfet pel recolzament que li  han donat les entitat a 
Dolors Estivill que estava l’any passat amb el seu nomenament ja ho mereix més que ell.  
 
El president recorda que el dia  5 d’octubre es farà un homenatge a les dues corsenques d’aquest 
any 2017 en un acte a la plaça Concòrdia.  
 
Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la reunió a les 18.45 hores, del contingut de la 
qual, certifico. 
 
 
Vist-i-plau        La secretària 
El president 
 
 
 
 
Carlos Hornero Sánchez      Meritxell Cusí i Pérez 
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