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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA I HISENDA 

 

A Barcelona, a les 20 hores del 23 de novembre de 2016, s’inicia la sessió del Consell 
Sectorial d’Economia i Hisenda presidit pel conseller Carlos Hornero Sánchez, reunit a la sala 
de reunions, a la planta baixa del Districte de les Corts, plaça de Comas, 18. 

Assistents: 

• Eix Comercial Sants - Les Corts, Josep M. Gòdia 
• Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes, Anna Ferrer  
• Eva Escrihuela, Cerrajeria Algar 
• Cristina Carrasco, L’Atelier de la Cris 
• Marco Gómez, Big Bang Colors 
• Esther Burgos i Lali Altés, Sigma  
• Xavier Rubio, Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum 
• Matias Ramon, CiU 
• Sonia Reina, Ciutadans 
• Laura Cañadas, BeC 
• Carlos Hornero, PSC 
• Flora Torrents, secretària del Consell 

Ordre del dia: 

• Aprovació de l’acta de l’últim consell de 13 d’abril de 2016 
• Presentació de l'Estudi de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 
• Projectes de desertització comercial a les Corts 
• Campanya de Nadal 
• Acció artística a l’Eix Comercial Sants - Lles Corts 
• Torn obert de paraules 

 

Aprovació de l’acta de l’últim consell de 13 d’abril  

En Xavier Rubio presenta el Pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019. Amb 
referència a les Corts, el nombre d’iniciatives detectades és de 340, que representa un 7% 
respecte al total de Barcelona. 

Està previst que es faci un estudi sobre altres economies a cada districte per tal de poder 
dissenyar polítiques territorialitzades i que afavoreixin la visibilitat d’aquest teixit emergent. 



 
És important acompanyar el que ja hi ha i fer aflorar possibles projectes amb grups de 
consum i entitats del tercer sector, o articular diferents iniciatives comercials, entre altres. 

A petició dels assistents es farà arribar via correu electrònic el document del Pla d’impuls de 
l’ESS. 

Esther Burgos i Lali Altés passen un Powerpoint on expliquen les accions que s’han portat a 
terme en els dos projectes de desertització comercial al barri de la Maternitat i Sant Ramon, 
així com a la zona del Triangle del barri de les Corts.  

Pel que fa al barri de la Maternitat i Sant Ramon, s’han consolidat grups de trobada on han 
començat a treballar amb els objectius d’impulsar la promoció comercial, crear xarxa i 
projectes que generen vincles amb la comunitat i identificar valors i potencialitats que poden 
formar la identitat del territori.   

Pel que fa a la zona del triangle del barri de les Corts, que està en una fase més inicial, es 
conclou que és un barri més residencial, hi ha hagut un descens de comerços i un augment 
d’establiments de serveis i restauració. Que els hàbits de consum han anat canviant, i s'ha 
donat més pes a les compres al centre comercial proper. I que el perfil de consumidor també 
ha variat; ha augmentat el turístic i el de personal d’oficines. 

Carlos Hornero explica la importància de comptar amb interlocutors. 

Josep M. Gòdia, de l’Eix Comercial, explica el projecte d’acció artística, que es porta a terme 
a 24 botigues de l’eix.  

Flora Torrents informa de les activitats programades al districte per Nadal i Reis, i explica la 
difusió que se n'ha fet incloent punts turístics.  

 Sense més assumptes per tractar, el consell es clou a les 21.50 h. 

 

La secretària  

Flora Torrents Sesé 

 

Vist i plau  

President del Consell  


