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EXTRACTE DE L’ACTA N. 2 DEL CONSELL DE DRETS SOCIALS, CULTURA I 
ESPORTS DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
 

De la sessió feta el dia 27 d’abril de 2016, a les 18.30 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 
Carlos Hornero Conseller del PSC 
Eric Manzano Conseller de CiU 
Josep M. Comorera Tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones 
Ramon Vilà Secretari del Consell 
 

Per part de les entitats i els equipaments del districte 
 

Ferran Capeta Mancomunitat Sol de Baix 
Josep Bordonau Mancomunitat Sol de Baix - Zona Verda 
Mercè Piqueras  Taula de Dones de les Corts 
Mercè de la Torre Per l’altre cor cremat de Barcelona - Ajut al quart món 
Miquel Madrigal TO Ariadna / FPEPDDC 
M. José Matas Centre Ocupacional Les Corts 
Manel Ollés L’Espiga de les Corts 
Oriol Guim Associació Esclat 
Laura Mateo AE Les Corts UBAE  
Bàrbara Bardar Club Joventut Les Corts 
Marta Córcoles Centre Cívic Can Deu 
Sheila Corchete Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart 
Inma Jiménez Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 
Marta Alegre Centre Cívic Tomasa Cuevas 
 

Ordre del dia: 
 

1 – Aprovació acta Consell anterior 
2 – Valoració debats de PAD del districte de les Corts 
3 – Mesura de govern d’Esports 
4 – Cultura 

- Taula de Cultura de proximitat 
- Mesura de Govern Música en viu 
- Activitats culturals del Districte 

5 – Campanya d’Estiu 2016 
6 – Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Tatiana Guerrero dóna la benvinguda als assistents i fa un breu repàs a l’ordre del dia de la 
reunió. 
 
 
1 – Aprovació acta Consell anterior 
 
S’aprova l’acta de la darrera reunió sense cap esmena. 
 
2 – Valoració debats de PAD del districte de les Corts 
 
La consellera tècnica del Districte fa un repàs ràpid als debats que s’han fet per elaborar el 
PAD.  
En total han estat 25 debats, amb una participació de 504 persones, i amb un total de 611 
propostes recollides. En aquest sentit es destaca que les Corts ha estat el tercer districte de la 
ciutat en nombre de propostes recollides. 
S’han tractat diferents temes com joves; espai públic; criança, cura i educació; salut; inclusió; 
etcètera. 
Tatiana Guerrero explica també el procés que se seguirà a partir d’aquest moment fins a 
l’aprovació final, que en el cas del PAD de les Corts hauria de fer-se en el plenari de mitjan 
juliol, i el PAM de ciutat a finals de mes pel plenari de l’Ajuntament. 
Aquesta informació es portarà també a la taula de seguiment del PAD perquè tingui informació 
del procés i de les propostes que han sortit i quin tractament se’ls donarà. 
 
3 – Mesura de govern d’Esports 
 
Tatiana Guerrero explica la mesura de govern que s’impulsarà des del Districte adreçada a 
alguns dels clubs esportius del districte. Aquests clubs són el FC Barcelona, el RC Tenis 
Barcelona 1899, el Reial Club de Polo, el David Lloyd Club Turó, el CE Laietà i el CE Mediterrani. 
L’objectiu és treballar col·laborativament amb ells, les entitats socials del territori i 
l’Ajuntament per tal d’establir aliances estratègiques per impulsar accions i projectes que 
contribueixin a fer de les Corts un districte més inclusiu, responsable i sostenible. 
Es tracta de realçar el treball entre els agents del territori i d'abordar projectes de proximitat.  
Bàrbara Bardar pregunta de quina manera la resta de clubs del districte que també treballen 
en l’àmbit de la promoció esportiva poden participar-hi, i de quina manera s’assabentaran de 
les accions que es vagin fent. 
Tatiana Guerrero comenta que en aquesta fase inicial s’ha començat amb aquests clubs més 
grans pel seu potencial social i econòmic i també perquè són els que des dels seus programes 
de promoció i responsabilitat social poden donar suport a la resta de clubs més petits, o altres  
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entitats o projectes de caire social. Ara tot just es presentarà la mesura en el Plenari del 
Districte i s’iniciarà el procés de treball, del qual s’anirà informant periòdicament a tots els 
membres del consell així com altres entitats, clubs, etcètera, que puguin estar-hi interessats.  
D’altra banda, no es tracta d’una mesura tancada a la resta de clubs, i, per tant, aquells que ho 
desitgin podran incorporar-s’hi.  
Tatiana Guerrero també comenta que en el moment que la mesura es presenti en el Plenari de 
Districte per ser aprovat, es pot fer arribar als membres d’aquest Consell. 
 
Bàrbara Bardar comenta també les necessitats que en aquests moments tenen algunes 
entitats esportives pel que fa als espais, que fa que no puguin donar cabuda a tota la demanda 
que tenen i a moltes activitats que proposen. Tant en l'àmbit del Districte com de la resta de la 
ciutat hi ha manca de pavellons poliesportius que puguin cobrir la demanda de tots els clubs. 
D’altra banda també hi ha molta diferència en relació amb altres municipis propers, on els 
clubs disposen de condicions millors per practicar-hi esport. 
 
Tatiana Guerrero diu que des del Districte es té coneixement d’aquestes necessitats, però ara 
mateix no està prevista una actuació en aquest àmbit, atès que no es disposa dels recursos per 
fer-ho. 
Sobre la necessitat de pavellons, Ramon Vilà comenta que aquesta és una necessitat real en 
l'àmbit de tota la ciutat, i que des de l’Institut Barcelona Esports estan treballant per donar-hi 
resposta. Un dels problemes, però, que té la ciutat és la gran quantitat de clubs que fa que 
sigui molt complicat poder donar resposta a tots. 
Josep M. Comorera explica que des de l’Institut Barcelona Esports s’està treballant per mirar 
d’unificar els criteris d’ús i preus dels pavellons i les pistes de la ciutat. 
 
Atès que, dels cinc clubs implicats en la mesura, quatre formen part de l’Espai d’Inclusió, i el 
contingut que cal treballar és molt semblant al que es vol fer amb els agents de l’Espai 
d’Inclusió, Miquel Madrigal pregunta com això pot afectar o pot fer que aquests agents no 
participin en l’altre projecte. 
Ramon Vilà diu que, atesa la naturalesa d’aquests clubs, s’ha considerat el sector esportiu com 
un sector estratègic amb el qual treballar de manera més específica, compartint projectes, 
però els destinataris seran en bona part els mateixos que en el cas de treballar des de l’Espai 
d’Inclusió. 
 
4 – Cultura 
 
Taula de Cultura de proximitat 
Tatiana Guerrero comenta la reunió de la Taula de Cultura que es va fer el passat 14 de març, i 
en la qual, a més de la Comissionada de Cultura de l’Ajuntament, van assistir-hi també 25 
col·lectius relacionats i interessats en els temes culturals del districte. L’objectiu d’aquesta 
trobada va ser construir un espai de coproducció de projectes culturals al districte de les Corts, 
pensats i proposats per les mateixes entitats sota el marc de la mesura de Cultura. 
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Entre els assistents es va fer un DAFO amb l’objectiu de realitzar un projecte específic per 
encabir-lo al Pla de cultura i ciutat. 
En aquesta reunió es van explicitar les necessitats i mancances existents. 
S’ha constituït un grup motor per treballar en diferents propostes, i en aquests moments s’està 
elaborant un directori d’entitats on quedarà recollit en quins àmbits treballen cada una de les 
entitats del Districte i quines accions duen a terme, amb persones de contacte, i quines 
activitats volen difondre. 
 
Mercè de la Torre explica que aquest grup motor es va reunir per elaborar aquesta plantilla, on 
s’aboca tota la informació del que estan fent les entitats. L’objectiu seria que això estigués 
enllestit a primers d’any per poder fer una programació cultural anual de Districte més 
raonable sense que hi hagi coincidències d’activitats ni programes. 
 
Manel Ollés comenta que va trobar molt interessant el contingut del que es va tractar a la 
reunió, i fa èmfasi en el fet que es busqui la manera que no se solapin activitats, i el més 
important també és la possibilitat d’establir coneixement entre les entitats i saber què fa 
cadascuna, i fins i tot poder compartir projectes i recursos. 
 
Sheila Corchete diu que la voluntat del directori és no només saber quines activitats s’estan 
fent, sinó conèixer tot allò que fa cada entitat i què pot oferir. 
 
Mesura de Govern Música en viu 
Tatiana Guerrero explica el Pla de música en viu, i el contingut de la mesura de la promoció de 
la música en viu. 
La voluntat és poder promocionar i donar suport a la música, i habilitar espais on pugui fer-se.  
Pel que fa als locals que podran oferir música en viu, l'homologació serà restrictiva, perquè no 
generi molèsties al veïnat. Hauran de complir un seguit de requeriments per garantir que això 
no passi i hauran de tenir els permisos corresponents que acreditin que poden fer música en 
viu. 
 
Inma Jiménez, del Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx, pregunta si quan organitzen concerts al 
jardí del centre cívic també han de ajustar-se a aquests requeriments. 
Tatiana Guerrero diu que no, perquè en aquest cas ja tenen un permís específic per a aquesta 
activitat. 
També es comenta que es farà arribar la informació d’aquesta mesura juntament amb l’acta 
de la reunió. 
 
Activitats Culturals de Districte 
Tatiana Guerrero fa una breu valoració del projecte "Les Corts, escenari literari", i fa una 
èmfasi especial en la participació i la qualitat de les activitats fetes. Agraeix el treball realitzat 
tant pels tècnics municipals com per les entitats que hi han col·laborat. 
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Mercè Piqueras valora positivament la transversalitat en els temes tractats, i destaca el fet que 
en aquesta edició la ciència s’hagi relacionat amb la cultura. 
 
Tatiana Guerrero comenta també el projecte del Concurs Internacional de Música de les Corts. 
En aquest cas, Mercè de la Latorre ressalta el nivell i la qualitat d’aquest concurs, del qual han 
sortit figures del món de la lírica i la música. 
 
Mercè Piqueras explica el treball que s’ha fet en el projecte Viquidona, que fa referència a la 
presència de les dones a la Viquipèdia, on mitjançant unes monitores s’ha après a redactar 
articles. 
 
5 – Campanya d’Estiu 2016 
 
Josep M. Comorera explica el resum de la campanya d’estiu en el Districte, amb les dades 
referents a les entitats i activitats que s’hi faran. 
En total, l’oferta de places homologades pel Districte de les Corts per a aquest estiu és de 
12.340, que corresponen a 43 activitats, distribuïdes en 144 torns. 
En total són 20 entitats promotores les que organitzen aquestes activitats: 11 AMPA, 1 escola, 
1 escola d’educació especial, 4 entitats de l’àmbit del lleure i 3 entitats esportives. 
 
6 – Torn obert de paraules 
 
M. José Mata pregunta pel projecte de la llar residència de persones amb discapacitat, en quin 
punt està i quines possibilitat té de tirar-se endavant. 
Tatiana Guerrero diu que ara mateix es tracta d’un projecte que no només depèn del Districte, 
i tal com es planteja és difícil poder assumir-lo.  
 
Miquel Madrigal intervé per qüestionar el format d’aquest Consell, i tal com ja va quedar 
recollit en l’anterior Consell que es va celebrar el passat novembre, i per reivindicar el model 
que s’havia seguit abans on cada àmbit disposava del seu consell i això feia que la participació 
fos més gran. Comenta, també, que els temes per debatre i les decisions i acords que es 
prenien eren més interessants per als col·lectius participants. 
Mercè Piqueras està d’acord amb aquest enfocament. 
Tatiana Guerrero diu que, en tot cas, des del Districte es farà una proposta d’organització 
d’aquests consells i es pot debatre sobre com es fa. 
 
Sense més temes per tractar, la reunió acaba a les 20.17 h. 
 
 
 
 


