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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 13 de desembre a les 18.30 h, a la Sala Consell de la seu del 
Districte de les Corts. 

 

ASSISTENTS: 

Per part de l’Ajuntament de Barcelona 

• Laura Cañadas Presidenta del Consell 
• Pau Guix  Conseller de Ciutadans 
• Cristian Sais  Conseller de CiU 
• Marc Faustino  Conseller de la CUP 
• Toni Coll  Conseller de BeC 
• Marius Boada  Director d’Estadística i Estudis d’Opinió  
• Maribel Benito  Secretària del Consell 

 
 

Per part de les entitats i ciutadania del Districte 

• Eduard Català  AV El Racó 
• Josep M. Gòdia Eix Sants - Les Corts 
• Adela Agelet  AV Les Corts 
• Oriol Guim  Associació Esclat 

 



 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 

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

2 – Enquestes de serveis municipals 

3 – Enquesta del CirCorts 

4 – 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 – Enquestes de serveis municipals 

 
El Sr. Màrius Boada, director d’Estadística i Estudis d’Opinió, presenta l’Enquesta de 
serveis municipals 2016 que fa referència a les dades del districte de les Corts. 
 
Es tracta d’una enquesta que permet tenir dades comparatives dels diferents barris de 
la ciutat. 
 
Els enquestats al districte de les Corts van ser un total de 410, dels quals 170 van ser 
del barri de les Corts; 170, del barri de la Maternitat i Sant Ramon, i 70, de Pedralbes. 
 
L’enquesta es va fer en el període que va del 3 de maig al 7 de juny del 2016. 
 
S’annexa a l’acta el document presentat. 
 
3 – Enquesta del CirCorts 

S’informa que enguany, durant els dies del Festival CirCorts (del 30 de setembre al 2 
d’octubre), es va fer una enquesta als assistents al festival amb dues finalitats: 

• conèixer l’opinió respecte a la qualitat dels espectacles que es van oferir, i 
• si sembla millor que el Festival CirCorts formi part de la festa major o que, al 

contrari, sigui independent d’aquesta, i per tant se celebri en altres dates. 

L’enquesta es va fer presencialment a peu d’espectacle a un total de 171 persones de 
les 3.900 que van assistir al Festival. 

 

Resum dels resultats 



 
 

 
 

• La valoració mitjana és de de 8,2 punts, en la qual el 90,1% dels enquestats 
donen entre un excel·lent i un notable. Només un 4,1% atorga un aprovat. 
 

• Quant al que troben a faltar:  El 63,2%, res. I d’entre els que sí troben a faltar 
alguna cosa, el 4,1% són més espectacles. 

 
• Respecte què semblaria si es fes fora de la festa major, el 82,5% considera que 

segur o probablement hi aniria igualment, i només l’1,2% diu que segur que no 
hi aniria.  

S’annexa a l’acta l’enquesta als assistents al Festival CirCorts 2016. 

Laura Cañadas recorda que la festa major d’enguany ha sumat un total de 275 
activitats i ha incorporat el Festival Oriol Canals. Aquest fet ha suposat una saturació 
de la festa. Potser fóra bo reflexionar sobre si cal programar el Festival CirCorts en un 
altre moment del calendari. 

 

Josep M. Gòdia diu que és més interessant treure-ho de la festa major perquè hi hagi 
altres moments durant l’any en què es facin activitats culturals de qualitat al districte. 

 

Eduard Català opina, en la mateixa línia, que la festa ja té prou activitats i que seria 
més oportú fer el festival en altres dates. Caldrà fer la reflexió a la Comissió de Festa 
Major. 

 
 

6 – Precs i preguntes 
 
Es demana que en el proper Consell es convidi els Mossos i la Guàrdia Urbana a 
explicar l’Informe de seguretat i prevenció. 
 
Sense més temes per tractar, la reunió acaba a les 20.00 h.  
 

 

  


