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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE BARRI DE LES CORTS 

 

A Barcelona, a les 19 h del dia 15 de març de 2017, s’inicia la sessió del Consell de Barri de les 
Corts, reunit a la Sala de Plens del Districte de les Corts, plaça de Comas, 18. 

La taula que presideix el Consell està composta per: 

President: Agustí Colom 
Vicepresident: Josep Maria Gòdia 
Gerent del Districte: Joan Cambronero 
Consellera de Barri: Laura Cañadas 
I actuant com a secretària: Anna Mas 

Hi assisteixen 65 persones i hi són presents els cossos de seguretat ciutadana. 

Hi assisteixen els consellers següents: 

- CUP: Marc Faustino 
- CIU: Àngels Ventura, Lidia Gallego, Rodolf Sancho, Eric Manzano 
- ERC: Jordi Castellana 
- CS: Pau Guix  

El regidor del Districte, Agustí Colom, inicia la sessió fent esmena a l’ordre del dia, en la qual 
s’afegeix un nou punt: “Aprovació de l’acta”. Per tant, l’ordre del dia queda de la manera 
següent: 

1. Aprovació de l’acta 
2. Informació sobre equipaments: Ateneu de Fabricació de les Corts i Espai d’Entitats 

3. Presentació del projecte Radars 

4. Presentació del projecte d’esterilització com a mètode per controlar la població de 
coloms de Barcelona 

5. Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la neteja dels 
carrers i places de la ciutat 

6. Precs i preguntes 
 

  



 
 

 
 

1. Aprovació de l’acta 
Adela Agelet fa una esmena a l’acta anterior en la qual es va citar l’Ariadna Isern com a 
representant de l’AV de les Corts quan, en realitat, és la representant de la Federació 
d’Entitats de la Festa Major de les Corts. 

El Sr. Agustí Colom recull l’objecció, per la qual es modificarà l’acta anterior, i com que 
no hi ha més esmenes queda aprovada l’acta del Consell de Barri anterior.   

 

2. Informació sobre equipaments: Ateneu de Fabricació de les Corts i Espai 
d’Entitats  

El Sr. Agustí Colom informa sobre la inauguració de dos nous equipaments. 

El primer és l’Espai d’Entitats a l’edifici de Cristalleries Planell (c/ Doctor Ibáñez, 38), 
que és la seu del Centre de Normalització Lingüística, l’Escola d’Adults i l’Espai 
d’Entitats. Aquest és un edifici emblemàtic (se n’ha conservat la façana), però que amb 
les reformes sofertes ha passat a ser un edifici de referència en el camp de la 
sostenibilitat. 

El segon és l’Ateneu de Fabricació (c/ Comtes de Bell-lloc, 192-194) un centre 
pedagògic amb l’objectiu, també, d’ajudar tots aquells veïns, empreses, entitats i 
universitats a generar projectes que puguin necessitar del seu suport, dins del camp de 
la fabricació digital en 3D. 

Com que no es fan preguntes per part dels assistents, es tanca aquest punt de l'ordre 
del dia i es passa al següent. 

 

3. Presentació del projecte Radars 
El Sr. Jaume Prat, director del Centre de Serveis Socials de les Corts, presenta el 
projecte Radars, projecte impulsat des dels Serveis Socials que intenta crear una xarxa 
de col·laboració entre veïns, Administració i entitats per prevenir i atendre els casos de 
gent gran que viu sola. 

Es visiona el vídeo de presentació del projecte. 

El Sr. Jaume Prat reprèn la paraula per exposar algunes dades del projecte. Formen 
part del projecte Radars 43 comerços i 24 farmàcies del districte (totes per conveni a 
través del Col·legi de Farmacèutics).  



 
 

 
 

Actualment la plataforma telefònica del projecte Radars fa el seguiment de 38 usuaris. 
Tot i això, es preveu incloure 66 persones més, a mesura que s’augmentin els mitjans 
de la plataforma telefònica. 

Torn de paraula: 

1a intervenció: Què ha de fer una persona que vulgui ser voluntària del 
projecte Radars? 

Jaume Prat: Hi ha dues opcions: formar part de la plataforma de seguiment 
telefònic situada al Centre de Serveis Socials de les Corts o formar part de la 
taula de Radars, que s’encarrega d’organitzar activitats o solucionar les 
necessitats dels usuaris de Radars. 

2a intervenció: Aquest projecte està adreçat a gent gran que viu sola o gent en 
situació de pobresa? 

Jaume Prat: Només està adreçat a gent gran que viu sola, independentment de 
la seva situació econòmica. 

 

4. Presentació del projecte d’esterilització com a mètode per controlar la població de 
coloms de Barcelona 

El Sr. Carlos González, biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador 
tècnic de la direcció tècnica del projecte, exposa el punts més rellevants d’aquest 
projecte. 

Barcelona és una ciutat amb unes colònies de coloms molt importants les quals convé 
regular per evitar les conseqüències de la superpoblació. Hi ha diverses maneres de 
controlar-ho: introduint depredadors a l’hàbitat, augmentant la mortaldat o reduint la 
fertilitat mitjançant la nicarbazina.  

Quan hi ha un consum continuat de nicarbazina, es produeix un desequilibri hormonal 
que afecta la producció i la qualitat del ous. S’opta per aquesta opció, ja que no afecta 
els mamífers i tan sols és tòxic quan es consumeixen 12 kg de producte/kg pes viu; és a 
dir, un gat de 3 kg hauria de menjar 36 Kg de nicarbazina perquè s’intoxiqués.  

Els encarregats del projecte seleccionaran les 40 localitzacions on s’instal·laran els 
dispensadors (al Districte, dos a la plaça de les Corts); tot i això es demana la 
col·laboració ciutadana per conèixer els focus de coloms que no estiguin controlats per 
part dels encarregats del projecte o dels possibles desperfectes en els dispensadors. 
Per controlar l’efecte del tractament es duran a terme tres censos al llarg de l’any: 
març, juliol i novembre. A l’hivern s’atura el tractament, ja que els coloms no es 
reprodueixen durant aquest període de l’any. 



 
 

 
 

S’espera que després del primer any de tractament la reducció de la població de 
coloms sigui del 20-30% i, després de 5 anys, la reducció hauria de ser del 80%. 

Torn de paraula: 

1a intervenció: Interveniu en espais on els veïns tenim difícil accés? 

Carlos González: Al final del Consell li prenc les dades i farem una observació 
de la localització que està reclamant. 

2a intervenció: Hi ha indrets on també hi ha superpoblació de cotorres, les 
quals provoquen desperfectes. S’ha pensat en una actuació similar amb la 
població d’aquestes aus? 

Carlos González: Sí, és un altre projecte que s’està plantejant. El problema és 
que la digestió d’aquestes aus és diferent i s’ha d’estudiar la millor manera 
d’actuar envers aquests altres animals. 

3a intervenció: Amb la població de gavines i garses hi ha alguna actuació 
prevista? 

Carlos González: Sí, hi ha un estudi previst per aquest any per veure quin tipus 
d’iniciativa es pot dur a terme per controlar la població d’aquestes aus. 

4a intervenció: L’any 2015 es va fer una actuació per controlar la població de 
coloms; també es va utilitzar nicarbazina? Quines conclusions es van extraure? 

Carlos González: Sí, va ser el mateix producte, però només es van posar cinc 
dispensadors i no es va dur a terme cap tipus de cens sobre la incidència del 
producte en la població de coloms. De totes maneres, hi ha diversos estudis, a 
Itàlia sobretot, en què els resultats del tractament han estat molt satisfactoris. 

 

5. Campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la neteja dels 
carrers i places de la ciutat 

La Sra. Caterina Navarro, responsable del projecte de l’empresa de gestió de La Vola, 
presenta la campanya. Està acompanyada de dos informadors destinats al control del 
grau de neteja de la ciutat de Barcelona. L’objectiu de la campanya és la millora de la 
neteja comercial i ciutadana. 

Hi ha un equip específic per a comerços destinat a fer-ne un seguiment per intentar 
identificar aquells que facin una gestió incorrecta dels residus i intentar sensibilitzar-
los perquè ho facin correctament. Quant a la ciutadania, tenim un grup de vuit 
informadors equipats amb una tauleta tàctil on recullen totes aquelles dades 



 
 

 
 

susceptibles de ser incorporades als informes que fan i reporten mensualment a cada 
districte i, també, si veuen ciutadans que tenen actuacions incíviques, intenten 
sensibilitzar-los i corregir les males pràctiques en la seva conducta. L’horari dels 
informadors és de 10 a 14 h i de 16 a 20 h de dilluns a divendres.  

Cada mes la campanya se centra en un objectiu diferent; per exemple, aquest mes està 
centrada en els gossos i hem elaborat uns díptics on es recorden les bones pràctiques 
envers els gossos: excrements i orins (llençar aigua per minimitzar-ne l’acció en el 
mobiliari), usos de corretges i morrions, informació de les àrees d’esbarjo dels gossos... 

Torn de paraula: 

1a intervenció: Als jardins de Clara Campoamor es treuen a passejar molts 
gossos amb les degudes conseqüències, ja que els excrements els recullen però 
les miccions, no. Aleshores no és el lloc més adequat perquè hi juguin els nens. 

Caterina Navarro: Nosaltres el que podem fer és un seguiment d’aquest punt i 
intentar sensibilitzar els propietaris dels gossos. 

2a intervenció: Es poden fer campanyes de sensibilització quant als grafits? 
N’hi ha hagut un augment a la ciutat. 

Caterina Navarro: De moment, estem recollint els punts on trobem grafits, 
sobretot al mobiliari urbà, i més endavant estudiarem quines actuacions es 
poden fer per atacar aquest problema. 

3a intervenció: La idea de llençar aigua als orins dels gossos està molt bé, però 
i els orins de persones? 

Caterina Navarro: No hi ha prevista cap campanya per a aquest problema, però 
recullo la seva queixa i ho estudiarem. 

4a intervenció: Tots aquells gossos que es passegen més tard de les 20 h es 
tenen en compte? 

Caterina Navarro: Abans acabàvem la jornada a les 19.30 per poder fer la 
reunió d’equip, però ara nomes fem reunió a l’inici de la jornada. Entenc que 
amb aquest horari se’ns escapen molts usuaris, però com que no es tracta 
d’una campanya específica de gossos no hi ha prevista cap ampliació de 
l’horari. 

5a intervenció: Al carrer del Pintor Tapiró i al carrer del Danubi es deixen 
mobiliari i electrodomèstics vells al carrer; es pot fer alguna actuació? 

Caterina Navarro: Recullo la seva reclamació i ho estudiarem. 



 
 

 
 

6a intervenció: Hi ha algun tipus d’aplicació mòbil on es puguin notificar 
incidències o penjar fotografies de punts que es vulguin denunciar? 

Caterina Navarro: Hi ha el telèfon de Civisme o, si es volen enviar fotografies, 
es pot fer via correu electrònic, però no hi ha cap aplicació mòbil. 

7a intervenció: Quant als grafits, crec, el que dona més sensació de brutícia són 
els que estan pintats a les persianes dels establiments. 

Caterina Navarro: Recullo la seva reclamació i ho estudiarem, però entenc que 
això es un problema de cada comerç. 

8a intervenció: La majoria dels parcs i jardins de Barcelona s’estan convertit en 
un pipicà. A més a més dels díptics, teniu pensades altres actuacions per 
conscienciar els propietaris dels cans?  

Caterina Navarro: La nostra campanya té un caire amable, ja que intenta 
conscienciar mitjançant el diàleg; però potser no és la manera més efectiva. 
S’ha de dir que la Guàrdia Urbana també sanciona quan observa aquestes 
conductes incíviques. 

9a intervenció: A l’hora d’intentar sensibilitzar en la qüestió dels grafits, 
s’hauria de dur a terme alguna campanya dins de les escoles, ja que alguns dels 
nois que ho fan són alumnes de les escoles del districte.  

Caterina Navarro: Tens tota la raó, estudiarem aquesta proposta. 

Agustí Colom: Tot i que es poden aplicar polítiques sancionadores, penso que 
és millor conscienciar els ciutadans i així provocar un canvi cultural. És cert que 
això és un treball a més llarg termini, però segurament molt més efectiu. 

10a intervenció: Coincideixo amb la intervenció anterior en què des de les 
escoles s’hauria de dur a terme algun tipus d’acció per educar les noies i els 
nois. D’altra banda, durant la Marató, als jardins que hi ha entre el carrer de 
les Corts i Carles III s’aturen molts corredors a orinar, com cada any. Ho dic ja 
perquè vaig fer una queixa de la situació i em van dir que ho havia de fer abans 
de la cursa, així que la plantejo ja per a l’any vinent. 

Agustí Colom: Quant al tema de la Marató, es posen cabines cada 2,5 km 
perquè els participants puguin fer les seves necessitats; per tant, aquí entra la 
voluntat d’ells d’utilitzar-les o no. De totes maneres, estudiarem la col·locació 
de les cabines per intentar millorar-ne la distribució. 



 
 

 
 

11a intervenció: En referència als parcs i jardins, se n’estan fent molts pensats 
tant per a gent gran com per a nens, però no se’n fan pensats per a joves amb 
la finalitat de practicar esports.  

Agustí Colom: A les Corts hi ha prevista l’habilitació de zones verdes i, abans de 
fer-se, se celebraran processos de participació en els quals es podran plantejar 
els suggeriments que cada entitat o veí vulguin.  

 

6. Precs i preguntes 
 

1a intervenció: En nom de l’AMPA de l’Escola Ítaca volem deixar constància que hem 
registrat una instància amb diverses peticions:  

• Recordar que no tenim espai per compartir amb cap escola, ja que, de fet, ja 
ens falta espai per a nosaltres. 

• Quant temps ens traslladaran a Can Rosés? Primer es deia que serien tres anys 
i ara ja es parla de quatre anys. Per la informació que tenim, no hi ha un pla B 
en cas que aquestes obres s’allarguessin més del previst. 

• Sobre el usos compartits, de qui depèn la decisió sobre això? De les direccions 
de les escoles, de l’Administració...? 

• Si està prevista una inversió tan gran com la construcció d’una nova escola, 
com és que costa tant fer les remodelacions que necessita l’Escola Ítaca? 

• Demanem la màxima celeritat possible en aquest procés perquè comencem a 
estar una mica cansats. 

• Ahir al Consell Escolar, la Sra. Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació, va 
dir que l’institut que es farà no és una prioritat ni a curt ni a mitjà termini. En 
podeu donar algun tipus d’explicació? 

Agustí Colom: Quant a la durada del trasllat provisional, sempre he dit que la durada 
serien tres o quatre anys; a més a més, és una escola de construcció prioritària: per 
tant els terminis de construcció seran els previstos. No tenim un pla B, ja que el 
projecte ja està definit, l’únic que estava per definir era la qüestió pressupostària i en 
aquests casos no es plantegen plans alternatius, és una qüestió de buscar finançament.  

Sobre els usos compartits, entenc la situació de l’Escola Ítaca, però també entenc la 
situació de Can Rosés; ara bé, hem de pensar que les escoles són un espai de 
socialització dels nens i les nenes, per la qual cosa hauríem de buscar fórmules de 
cooperació entre les diverses entitats.  

Hem de tenir en compte que els procediments i els projectes tenen els seus terminis, 
però està clar que existeix la voluntat de tirar endavant tots aquells que es pugui per 



 
 

 
 

cobrir les demandes i necessitats existents, sigui en aquest projecte o en qualsevol 
altre. 

Quant a l’Escola Ítaca s’han fet diverses remodelacions i a més a l’Ajuntament tenim la 
voluntat de satisfer les necessitats que puguin anar sorgint. Tot i això, des del punt de 
vista de les competències, no ens toca a l'Ajuntament arreglar-ho, encara que fem tot 
el possible perquè s’atenguin les seves reclamacions. 

Sobre les declaracions de la Sra. Mercè Massa puc dir que la voluntat política és que es 
construeixi un institut. És una decisió que ve marcada des del Comissionat d’Educació. 

2a intervenció: Quina escola és la Nova Anglesola? Es perdrà el nom d’Ausiàs March? 

Agustí Colom: El nom de moment no es perd. Quan s’acabin les obres, la comunitat 
educativa serà qui determini el nom del nou centre. Nova Anglesola és el nom que 
s’utilitzarà durant el trasllat al centre provisional. 

3a intervenció: Quin és el procediment per fer arribar les convocatòries dels consells? 
Hi ha hagut un allau de robatoris a les Corts? 

Agustí Colom: Les convocatòries i les actes es pengen a la web. A l’últim balanç fet per 
la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, els robatoris a domicilis havien disminuït 
en relació amb anys anteriors. Feu la denúncia corresponent i ho mirarem amb els 
cossos de seguretat per veure què es pot fer davant d’un augment dels robatoris. 

4a intervenció: Avui en dia que estem tan conscienciats amb el tema de la 
contaminació, es podrien plantar més arbres a la zona antiga del barri de les Corts? 

Agustí Colom: El problema és que aquests són carrers estrets per als vianants, en els 
quals és difícil poder plantar arbres, ja que en dificultarien el pas. També la qüestió de 
l’accessibilitat limita la possibilitat de plantar arbres a segons quins carrers. Ho 
mirarem, però tots els espais urbans estan estudiats i en els llocs on es poden posar ja 
hi són. 

5a intervenció: El parc infantil dels jardins de Can Bruixa està ple de burilles. Es pot 
reforçar la neteja d’aquest punt? Als jardins dels Doctors Dolsa hi ha un dipòsit pluvial, 
del qual carreguen camions cisterna. Sempre hi ha certes pèrdues, les quals 
s’acumulen a la vorera d’un pas de vianants i això provoca unes olors bastant 
molestes. Aquesta és una queixa que ja havia plantejat anys anteriors, es pot 
solucionar? 

Agustí Colom: En prenem nota i mirarem de solucionar-ho. 



 
 

 
 

6a intervenció: Es manté el retorn de les peticions dels canvis en el recorregut de les   
línies de bus? En concret dels canvis en la línia H8 per tal que no baixi fins a l’avinguda 
de Madrid. I la línia 59 es mantindrà?  

Una segona qüestió quant a la possibilitat d’augmentar els punts d’informació de tots 
els actes del Districte o l’Ajuntament i també perquè les entitats puguin informar de 
les activitats que organitzen. 

Antoni Coll: Respecte al tema dels autobusos es treballa en les millors solucions des de 
Mobilitat. El mes d’abril tindrem el retorn de totes les propostes fetes i el novembre 
s’adoptaran les modificacions definitives a les línies de bus.  

Agustí Colom: Quant als punts d’informació, estudiarem la possibilitat d’augmentar els 
punts d’informació i també la possibilitat que les entitats els puguin utilitzar. Tot i això, 
avui en dia s’utilitzen, molt més, altres canals com poden ser les webs i les xarxes 
socials.  

7a intervenció: Què pensa fer l’Ajuntament respecte al projecte de l’Arquebisbat 
després de la mobilització ciutadana? Es farà algun tipus de mediació? Tornem a 
demanar una votació no vinculant entre els veïns per veure l’acceptació d’aquest 
projecte. 

En referència a la qüestió dels arbres o zones verdes, cal recordar que l’Ajuntament té 
la possibilitat de conservar un jardí al carrer de Galileu, però que segurament 
desapareixerà per la construcció d’aquest projecte de l’Arquebisbat.   

Agustí Colom: Treballem en el projecte des del primer dia i puc assegurar que no es 
farà un hotel. Podrien construir una residència de professorat, uns grans magatzems, 
una residència geriàtrica, habitatges... però no un hotel, ja que la llicència que tenen 
no és per a la construcció d’un hotel. Les residències d’estudiants que estan operant 
com a hotels i les detectem, les tanquem. Avui en dia, però, no està contemplat a la llei 
o a la normativa que els veïns tinguin poder de decisió sobre les obres dels altres veïns, 
així que la consulta no tindria cap efecte i des de l’Ajuntament només podem vigilar si 
se segueix la normativa o no; els processos de participació només es poden fer en 
obres sobre equipaments municipals. L’únic que hem pogut fer és convèncer perquè 
l’alçada de la nova construcció sigui al més baixa possible.  

Quant als jardins, vam demanar a Patrimoni la informació pertinent i ens van dir que 
no estaven protegits; així doncs, pertany al Bisbat decidir què cal fer dins de la seva 
propietat.  

8a intervenció: El projecte de l’Arquebisbat està previst per a una alçada màxima igual 
a la prevista al Pla especial, és a dir, planta baixa més sis plantes. 



 
 

 
 

Agustí Colom: A la llicència figuren al carrer de Galileu dues seccions: planta baixa + 
cinc (aquesta passa a planta baixa + quatre) i planta baixa + sis (canvia a dues seccions 
de planta baixa + quatre i planta baixa + sis) i al carrer del Remei tres seccions: planta 
baixa + tres (igual), planta baixa + quatre (planta baixa + tres) i planta baixa + cinc 
(planta baixa + tres). 

9a intervenció: En un anterior Consell es va dir que hi havia hagut una requalificació 
dels terrenys. Entenc que el Bisbat necessiti finançament per a la remodelació de la 
seva residència, però se’ls està permetent construir un edifici de grans dimensions. No 
en tenen prou rehabilitant l’edifici annex que ja tenen? A més a més, el carrer de 
Galileu és molt estret i hi ha molta contaminació, i una petita zona verda que tenim allí 
la perdrem. Això va en contra de moltes mesures que voleu implantar des de 
l’Ajuntament per reduir els nivells de contaminació. 

Agustí Colom: No va ser una requalificació, va ser un Pla especial degut a que és un 
espai protegit. En relació amb els espais verds, l’any 1975 es va fer un pla definint la 
distribució de Barcelona (on es podia edificar, on hi havia d’haver les zones verdes, on 
hi havien equipaments públics i on hi havien equipaments privats) i en aquest espai del 
Bisbat estava previst que hi hagués un equipament privat sobre el qual, durant tot 
aquest temps, el Bisbat no ha volgut exercir el seu dret a construir un equipament 
privat. Gràcies a les negociacions s’han pogut reduir les alçades de les edificacions que 
es construiran, però el que no es podrà aconseguir serà aturar l’obra. 

10a intervenció: No es podria ajudar l’Arquebisbat a buscar altres vies de finançament 
per a la seva residència? Que és el que ells necessiten. No podria l’Ajuntament llogar 
l’edifici on volen construir la residència de professors com a equipament públic?  

Agustí Colom: Esteu plantejant que utilitzem diners públics perquè el Bisbat no 
construeixi? Això és prevaricar. Si l’Ajuntament tingués els diners necessaris per poder 
utilitzar aquest espai, ho faria. Però no podem assumir el cost que té l’immoble; si el 
Bisbat vol, que ho faci ell. De fet, ja li plantegem alternatives, com construir una 
residència de gent gran, solució que cobriria, a més a més, una necessitat del barri. 
Això és el màxim que podem fer, ja que l’Ajuntament no pot intervenir en discussions 
d’interessos entre dos privats (Bisbat i veïns). 

11a intervenció: Si unes obres afecten aspectes ecològics, aspectes de concepció 
urbanística o aspectes de mobilitat, no és un problema entre dos privats. Pensant en la 
mobilitat, quins problemes tindrem al barri per aparcar si tenim en compte tots el 
cotxes dels professors o investigadors? Perquè està previst que la residència sigui de 
230 places sense pàrquing projectat. 

Agustí Colom: El problema de la mobilitat el trobaríem si es construís un hotel o un 
centre comercial, però, pel tipus de llicència que han demanat, l’Ajuntament no pot 



 
 

 
 

demanar cap pla de mobilitat. Hem de tenir en compte que la majoria de professors o 
investigadors que venen de fora a treballar, venen sense cotxe. 

12a intervenció: Només vull dir que ens hagués agradat tenir coneixement en tot 
moment del procés. Es construirà una estructura que no ens agrada i l’ús definitiu 
encara no està clar. 

 

El regidor agraeix la participació i l’assistència, i clou el Consell de Barri de les Corts a les 20.45 
h. 

 

 
La secretària 

Anna Mas 
 
Vistiplau 
El president del Consell 
de Barri de les Corts 
Agustí Colom 


