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

DISTRICTE DE LES CORTS 

 

De la sessió feta el dia 5 d’abril a les 19.00 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 
• Sònia Reina  Consellera de Ciutadans 
• Cristian Sais  Conseller de CiU 
• Lídia Gàllego  Consellera de CiU 
• Àngels Ventura Consellera de CiU 
• Xavier Cañigueral Conseller del PPC 
• Jordi Castellana Conseller d’ERC 
• Marc Faustino  Conseller de la CUP 
• Carlos Hornero  Conseller del PSC 
• Cristina Suñé  Directora de Serveis Generals 
• Xavier Cubells  Director de Serveis a les Persones i Territori 
• Ramon Vilà  Secretari del Consell 

Per part de les entitats i ciutadania del Districte 

• Carlo Scoles  AV Camp Nou 
• Josep M. Gòdia Eix Sants - Les Corts 

 

 



 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1 – Aprovar, si escau, l’acta de la reunió anterior 

2 – Retorn de la Taula de Nomenclàtor 

3 – Retorn del procés participatiu PAD (Debats) 

4 – Nom de la nova biblioteca 

5 – Projecte específic: treball de la presó de dones al Districte 

6 – Precs i preguntes 
 

1 – Aprovar, si escau, l’acta de la reunió anterior 
 
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena. 
 

2 – Retorn de la Taula de Nomenclàtor 
 
Aquest punt es dona per tractat, atès que tots els membres presents havien estat a la 
reunió de la Taula de Nomenclàtor que s’havia fet amb anterioritat en aquest Consell. 
 

3 – Retorn del procés participatiu PAD (Debats) 
 
Tatiana Guerrero fa el retorn del procés participatiu que s’ha fet per elaborar el PAD 
del Districte. Fins al moment s’han recollit prop de 400 propostes, i s’han fet 24 debats. 
Demà es farà el darrer debat, el d’Inclusió. Es tracta d’un debat singular perquè el 
col·lectiu que hi participa són els nois i noies amb discapacitat intel·lectual de les 
entitats del districte i persones amb trastorn mental del Centre d’Higiene Mental. És un 
col·lectiu que sovint no participa i no està representat. 
Tatiana Guerrero explica també quin serà el circuit que seguiran aquestes propostes a 
partir d’ara, i que es convocarà la Comissió de Seguiment del PAD per fer una valoració 
del procés i veure què ha funcionat i què és el que cal millorar per una altra ocasió. 
 
Pau Guix pregunta si es farà retorn de totes les activitats/debats que s’han fet i de les 
propostes que han sortit. 
Tatiana Guerrero diu que aquesta informació es farà pública i s’informarà tant de les 
dades de participació i nombre de participants, com de les propostes sorgides. 
 

4 – Nom de la nova biblioteca 
 



 
 

 

 

Tatiana Guerrero explica que l’equip de Govern vol que el futur nom d’aquest 
equipament sigui el d’una dona. Aquest tema s’ha portat a la Taula de Dones del 
Districte perquè facin propostes, i fins ara les que s’han recollit són les següents: 

- Montserrat Abelló 
- Maria Àngels Vives Ureña 
- Conxita Badia 
- Margarida Xirgu 

 
Tatiana Guerrero demana que s’obri el debat del nom a tots els grups polítics i que es 
faci entre totes. El que seria desitjable és que aquest nom fos triat per consens per 
totes les parts, atès que es tractarà d’un equipament del barri. 
 
Josep M. Gòdia proposa que l’equipament tingui també un record pel que havia estat 
aquest edifici quan es va crear, que era l’Escola del Vidre —un recordatori en forma de 
placa o menció que reculli aquest fet—. 
 
Carlos Hornero fa una proposta de nom per a la nova biblioteca, que és el de Victòria 
dels Àngels, atès que era veïna del districte, i la seva aportació al món de la música ha 
estat molt important. 
 
Pau Guix proposa també el nom de Carmen Balcells perquè quedi entre les propostes 
de nom. 
 
Jordi Castellana demana que, a part del gènere, es tinguin en compte criteris 
d’arrelament i proximitat al barri i el territori, i dóna suport també al fet que es tingui 
un record pel que va ser l’Escola del Vidre. 
 
Cristian Sais està d’acord que es tingui en compte aquest criteri de proximitat i 
arrelament al barri, vinculat, si és possible, al món de la cultura. 
 
Tatiana Guerrero comenta que, en el cas que algú tingui alguna proposta més, que la 
faci arribar, així com també alguna proposta de metodologia sobre com abordar el 
procés de la tria del nom. 
 

5 – Projecte específic: treball de la presó de dones al Districte 
 

6 – Precs i preguntes 
 
Tatiana Guerrero explica que en el proper Consell de Presidència es portaran els 
informes d’evolució de seguretat i incidències per part de Mossos i Guàrdia Urbana. 
 



 
 

 

 

Sònia Reina demana que també es portin les denúncies que reben de la ciutadania i 
quines s’han pogut resoldre o en quina fase de tramitació estan. 
 
Sense més temes per tractar, la reunió acaba a les 20.25 h.  


