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EXTRACTE DE L’ACTA N 1 DEL CONSELL DE DRETS SOCIALS, CULTURA I 
ESPORTS DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
 
De la sessió feta el dia 16 de novembre de 2015, a les 19.00 hores, al Saló del Consell de la seu 
del Districte de les Corts. 
 
Assistents 
 
Per part de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
Tatiana Guerrero Consellera tècnica del Districte 
Lídia Gàllego Consellera de CiU 
Àngels Ventura Consellera de CiU 
Eric Manzano Conseller de CiU 
Pau Guix Conseller de C’s 
Xavier Cañigueral Conseller del PPC 
Carlos Hornero Conseller del PSC 
Jordi Castellana Conseller d’ERC 
Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori 
Maribel Benito  Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones 
Ramon Vilà Secretari del Consell 
 
 
Per part de les entitats i equipaments del districte: 
 
Ferran Capeta Mancomunitat Sòl de Baix 
Josep Bordonau Mancomunitat Sòl de Baix 
Isabel Ibáñez Banc Solidari 
Albert Hornos ACTAC Teatre - L’Esfera 
Mercè de la Torre Per l’Altre Cor Cremat de Bcn. Ajut al quart món 
Josep M. Matinero Fundació Paideia / Centre Ocupacional Les Corts 
Carme Maggi Grup Mou-te 
Josep Moran Amics de l’Orgue de les Corts 
Miquel Madrigal Taller Ocupacional Ariadna / FPEPDDC 
Daniel Fernández Veïns de Sant Ramon 
Manel Ollés L’Espiga de les Corts 
Fidel Espiérrez Centre Ocupacional Les Corts 
Oriol Guim Associació Esclat 
Laura Mateo Associació Esportiva Les Corts - UBAE  
Marta Córcoles Centre Cívic Can Deu 
Sheila Corchete Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart 
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Excusen la seva absència: 
 
Sten Bergman  
 
Centre Esportiu Municipal Les Corts 
 
Ordre del dia 
 
1. Procés participatiu del Pla d’actuació municipal del districte 
 
2. Objectius i continguts del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esport 
 
3. Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Tatiana Guerrero dóna la benvinguda als assistents i aprofita per presentar-se com a consellera 
tècnica del Districte. Fa, també, una breu presentació de l’ordre del dia que es tractarà en la 
reunió d’avui. 
Es fa una roda ràpida de presentacions amb tots els assistents a la reunió. 
 
1. Procés participatiu del Pla d’actuació municipal del districte 
La consellera tècnica explica el procés que se seguirà per a l’elaboració del PAD. Constarà de 
tres fases diferenciades: 

- La primera fase serà la de recollida de propostes a través dels diferents canals de 
participació que hi ha establerts (consells sectorials, de barri, etcètera) i estarà oberta i 
a disposició de les entitats i associacions fins al gener de l’any vinent. 

- La segona fase s’adreça a la ciutadania no organitzada, i col·lectius o sectors que 
generalment no participen. La proposta és organitzar sessions per sectors temàtics i 
conèixer, també, quines són les seves demandes o propostes. Aquesta fase s’allargarà 
fins a finals de març o principis d’abril. 
Per tota la gent que vulgui fer-ne ús també hi haurà un portal on es podran fer 
propostes i aportacions. 

- La darrera fase servirà per concretar el document resultant dels diferents processos 
participatius que ja s'hagin fet. Aleshores, i atenent criteris de disponibilitat 
pressupostària, eixos i línies fixades per l’equip de govern, propostes més valorades 
pel teixit associatiu, etcètera, s’acabarà d'elaborar la proposta de PAD que es portaria 
a aprovació cap al mes de maig o juny de 2016. 

 
Cal destacar que, pel que fa a les propostes sorgides dels diversos processos participatius que 
no s’acabin incloent al PAD, se n’explicarà el perquè i es donarà la justificació.  
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Carles Hornero, conseller del PSC, comenta que s’anava a crear una comissió de seguiment 
amb diferents entitats, però a hores d’ara no es coneix quines entitats seran, i quines funcions 
tindrà, i si els canals estan suficientment definits perquè es puguin fer arribar les propostes. 
 
Tatiana Guerrero diu que la comissió de seguiment començarà a funcionar un cop acabi la 
primera fase del procés. A partir de l’existència d’un document marc començarà a treballar la 
comissió de seguiment. Sobre qui formarà part d’aquesta comissió, es treballarà a partir del 
dia 9 de desembre amb la trobada general que es farà amb totes les entitats. 
 
Josep Bordonau, de la Mancomunitat Sòl de Baix, pregunta si és en aquest consell on es poden 
portar propostes d’altres àmbits. 
 
Tatiana Guerrero contesta que aquest consell aborda els temes relacionats amb l’àmbit social; 
i hi ha altres consells que s’ocupen d’altres temes. Pel que fa al procés d’elaboració del PAD, 
ara es tracta de fer propostes de caire més general. 
 
Fidel Espiérrez, del Centre Ocupacional Les Corts, pregunta si hi haurà unes línies prefixades 
sobre les quals treballar o es construirà a partir de totes les propostes que es recullin. 
 
Tatiana Guerrero contesta que es partirà d’un document base amb unes línies o eixos de 
treball, i a partir d’aquí es treballarà per elaborar el document final de PAD. 
 
Fidel Espiérrez pregunta, també, si aquest document es començarà de zero o s’anirà elaborant 
tenint en compte projectes que ja estaven proposats. Diu que hi ha projectes que es van 
començar a definir en el mandat passat, que tenien el consens de molts col·lectius i que 
haurien de concretar-se.  
 
Tatiana Guerrero respon que no es començarà de zero i que es tindran en compte aquests 
projectes que s’han treballat i que es compta amb un consens important per part de les 
entitats i associacions del districte. 
 
Josep Moran, dels Amics de l’Orgue de les Corts, presenta la seva associació i lliura a la 
consellera tècnica un seguit de documents que recullen la feina desenvolupada; així com la 
que es va fer des del Consell Assessor de l’Arxiu. Manifesta, també, el pas enrere que han fet 
els arxius en passar a ser centres de caire administratiu. 
 
Tatiana Guerrero diu que alguns d’aquests temes es tractin des del grup de nomenclàtor. 
 
Xavier Cañigueral, conseller del PPC, pregunta si les aportacions i el treball fet als consells de 
barri estaran inclosos al document que es presenti el dia 9. 
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Tatiana Guerrero diu que en les actes dels consells de barri estaran recollides les propostes 
que es van fer. El document del dia 9 serà molt generalista i la idea és que serveixi per orientar 
el treball dels diversos grups. 
 
Miquel Madrigal, del Taller Ocupacional Ariadna, demana que s’analitzin i es revisin les coses 
que han quedat pendents d’altres mandats, i prestant especial atenció als projectes que 
provenien d’acords establerts per consens entre les diferents parts. 
 
Tatiana Guerrero diu que l’equip tècnic que ha treballat bona part d’aquests projectes està al 
Districte i, per tant, l’anàlisi i la valoració d’aquestes iniciatives estan garantits. 
 
Xavier Cubells reforça aquesta idea, atès que l’equip de serveis a les persones està fent 
aquesta feina. 
 
Carles Hornero demana que aquest anàlisi es dugui a terme, també, en els plans que eren a 
més llarg termini. 
 
2. Objectius i continguts del Consell Sectorial de Drets Socials, Cultura i Esport 
 
Tatiana Guerrero explica la proposta de funcionament del Consell de Drets Socials, Cultura i 
Esports. La idea és que al voltant del mateix es puguin treballar, debatre i promoure diferents 
iniciatives relacionades amb aquests àmbits. 
 
Miquel Madrigal explica que el col·lectiu d’entitats de persones amb discapacitat treballaven i 
es coordinaven a través del grup de treball d’accessibilitat i que el que es reivindicava era 
donar-li tractament de Consell.  En el darrer mandat, les entitats de persones amb discapacitat 
no van estar d’acord que tots els temes s’agrupessin en un sol consell. A banda d’això, la 
proposta que fa és que el caràcter d’aquest consell no sigui només informatiu, i que serveixi, 
també, per fer i treballar propostes concretes. Com a proposta de funcionament demana que 
s’organitzin comissions sectorials que realment siguin operatives i no pas tot en un sol consell.  
Això, d’altra banda, no ha d’entrar en contradicció amb els grups de treball que ja existeixen. 
La proposta de treballar i organitzar-nos per sectors i àmbits temàtics té el suport d'Oriol 
Guim, de l’Associació Esclat, Carme Maggi, del grup Mou-te, i Josep Morán, dels Amics de 
l’Orgue. 
 
Tatiana Guerrero diu que la proposta és fer aquest consell i, a partir d’aquí, veure si el Cartipàs 
del Districte s’ha de modificar. Cal veure si funciona i a partir d’aquí determinar quines 
necessitats de consells hi ha, i si s’han de crear comissions o grups de treball. Explica, també, 
que la creació de molts consells i comissions pot fer que no sigui assumible, atès que el volum i 
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el nombre de reunions pot ser molt gran. En tot cas, proposa que es faci la reflexió de quins 
casos haurien de ser format consell o grups de treball. 
 
 
 
 
 
Carlos Hornero comenta que cal diferenciar el que és comissió o grup de treball, atès que en 
aquest darrer no hi ha presència dels grups polítics, i, per tant, es tracta d’una taula de treball. 
 
Pau Guix, conseller de C’s, demana que es garanteixi el traspàs en els grups polítics de les 
decisions que es treballin i prenguin en els grups de treball que hi ha o que es constitueixin. 
 
Xavier Cañigueral està d’acord amb la creació d’aquests grups de treball, sempre que siguin 
efectius i amb prou presència d’entitats i associacions. 
 
Tatiana Guerrero diu que tots els grups de treball penjaran d’aquest consell i, per tant, les 
conclusions, els acords i les decisions que es prenguin es poden posar a l’abast dels diferents 
grups polítics que ho demanin o vulguin.  
 
Mercè Latorre, de Per l’Altre Cor Cremat de Bcn. Ajut al quart món, es pregunta per què la 
gent que es convoca en aquests consells no hi assisteix. Caldria analitzar per què no participen 
i no es comprometen. Remarca la importància de la participació i el compromís de les entitats 
en la construcció del dia a dia del barri, del districte i de la ciutat. 
 
Manel Ollés, de l’Espiga de les Corts, exposa la necessitat que l’àmbit de la cultura, atès que és 
molt ric i potent, disposi d’un grup de treball específic de cultura. 
 
Carlos Hornero demana saber quins grups de treball estan funcionant en l’actualitat. Voldrien 
estar-ne informats perquè en cas que interessi hi puguin assistir. 
 
Tatiana Guerrero comenta que moltes de les trobades d’aquests grups de treball són molt 
tècniques i ni el mateix equip de govern se n’assabenta. 
 
Xavier Cañigueral apunta que un criteri per impulsar un grup de treball podria ser que tingués 
el suport d'un nombre mínim d’entitats d’aquell àmbit o sector. 
 
Tatiana Guerrero proposa fer un primer document amb el recull dels grups existents en aquest 
moment i els que s’haurien de crear, i fer-ho extensiu a tots els assistents per tal que es 
posicionin. 
 
3. Torn obert de paraules 
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Josep Maria Matinero, de la Fundació Paideia - Centre Ocupacional Les Corts; Oriol Guim, de 
l’Associació Esclat, i Miquel Madrigal expliquen la propera trobada dels agents de l’Espai 
d’Inclusió 20+20+20 de les Corts, que tindrà lloc a La Caldera. 
 
 
 
 
 
 
Maribel Benito, responsable tècnica del Programa de dona del Districte, explica, també, el 
seguit d’actes que se celebraran el proper 25 de novembre amb motiu del Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere. 
 
Ferran Capeta, de la Mancomunitat Sòl de Baix, pregunta per la zona verda que hi ha a la zona 
del carrer Gerard Piera, però no té clar si correspon a aquest consell. 
 
Tatiana Guerrero li respon que aquesta informació és millor portar-la al Consell d’Urbanisme i 
Mobilitat.  
 
Sense més temes per tractar, es clou la reunió a les 20.00 hores i 20 minuts. 


