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Acta de la sessió del Consell de Barri de les Corts  

 

A Barcelona, a les 19 h del dia 28 de novembre 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 formada per: 

President: Agustí Colom 
Vicepresident: Josep Maria Gòdia 
Vicepresidenta: Reyes de la Corte 
Gerent del Districte:  Joan Cambronero 
Consellera de barri: Laura Cañadas 
I actua com a secretària: Anna Mas 

Participen 52 persones en el Consell i hi són presents els cossos de seguretat ciutadana. 

Hi assisteixen els consellers següents: 

- Sr. Carlos Hornero, PSC 
- Sra. Míriam Casanovas, PP 
- Sra. Laura Cañadas, Bcn en Comú 
- Sr. Jordi Castellana, ERC 
- Sr. Eric Manzano, PDeCAT 
- Sra. Àngels Ventura, PDeCAT 
- Sr. Rodolf Mancho, PDeCAT 
- Sr. Ignacio Díaz, C’s 
 

El regidor del Districte, Agustí Colom, inicia la sessió fent esment a l’ordre del dia: 

0. Presentació de la nova vicepresidenta del Consell de Barri, Reyes de la Corte, i 
comiat de l’antic vicepresident, Josep M. Gòdia. Tots dos de l’eix comercial Sants-Les 
Corts. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de consell anterior. 
2. Ajuts a la rehabilitació: rehabilitació energètica. Agència de l’Energia de Barcelona. 
3. Presentació del procés participatiu a la Colònia Castells. 
4. Memòria històrica: la presó de dones. 
5. Implementació de la línia V5. 



 
 

 
 

6. Precs i preguntes. 

  

0. Presentació de la nova vicepresidenta del Consell de Barri, Reyes de la Corte, i 
comiat de l’antic vicepresident, Josep M. Gòdia. Tots dos de l’eix comercial 
Sants-les Corts. 
Per començar la sessió s’anuncia el comiat del Sr. Josep M. Gòdia, vicepresident del 
Consell de Barri, reconeixent-li la feina feta durant els tres anys que ha ocupat el 
càrrec. 
A continuació, el Sr. Josep M. Gòdia agraeix l’oportunitat que ha tingut tot aquest 
temps de dur a terme aquesta tasca i, també, la col·laboració d’aquells agents amb els 
quals ha treballat.  
Finalment, el regidor presenta la nova vicepresidenta del Consell de Barri, la Sra. Reyes 
de la Corte. 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de consell anterior 
Queda aprovada l’acta de la sessió anterior del Consell de Barri sense cap esmena.   
 

2. Ajuts a la rehabilitació: rehabilitació energètica. Agència de l’Energia de 
Barcelona  
La senyora Mònica Beneito, tècnica de comunicació de l’Àrea d’Ecologia Urbana de 
Barcelona, presenta la campanya d’ajuts a la rehabilitació energètica. A aquesta 
campanya s’hi poden adscriure els veïns de Barcelona durant el període de març a 
desembre de cada any. Es poden fer consultes a través de la pàgina energia.barcelona 
o a les oficines d’habitatge (a les Corts és al carrer del Remei, 9). 

Una de les mesures d’aquest mandat és la mesura de transició energètica. A fi de 
potenciar la mesura es va crear aquesta campanya, per la qual s’atorguen ajudes per 
dur a terme dos tipus d’actuacions. Les actuacions passives, que són aquelles que 
pretenen millorar l’eficiència energètica (millora dels tancaments, aïllaments tèrmics, 
etcètera) i les actuacions actives, que són aquelles que impliquen la generació 
d’energia (per a l’autoconsum o per injectar-la a la xarxa).  

Per reforçar-ne la difusió es reparteix un fullet informatiu sobre la campanya 
“Rehabilitació energètica”. 

 

 



 
 

 
 

 

3. Presentació del procés participatiu a la Colònia Castells  
El Sr. Antoni Coll presenta el guió del procés participatiu per a l’espai Colònia Castells, 
el qual es preveu que sigui una zona verda de 10.000 m2, en el lloc on abans hi havia la 
colònia obrera. 

L’objectiu del procés de participació és establir els criteris del projecte executiu, per tal 
que sigui un procés obert, transparent i inclusiu, i fixar criteris de perspectiva de 
gènere, criteris d’inclusió social i criteris d’inclusió de persones amb diversitat 
funcional, entre altres. Ha de ser, també, un projecte ben ampli, que inclogui tots els 
actors implicats (veïns, entitats, tècnics, etcètera). Una de les voluntats d’aquest 
procés és mantenir la memòria històrica d’aquell espai. 

Actualment, hi ha un projecte d’horts urbans que, si es creu oportú en el procés 
participatiu, s’incorporarà al projecte executiu.  

Aquest procés participatiu consta de cinc fases: 
1- Disseny i preparació: tècnics de participació i democràcia activa. Fins a finals del 

2017. 
2- Informació i diagnòstic: realització d’un estudi de camp per conèixer tots els actors 

interessats en el procés (no només els veïns del passatge de Piera). Del 8 de gener 
al 9 de febrer. 

3- Propostes i criteris: del 12 de febrer al 9 de març. 
4- Avaluació i retorn: fins a l’abril del 2018. 
5- Licitació del projecte executiu: de maig a juliol del 2018. 

 

Torn de paraula: 

1a intervenció: Quins veïns poden participar en el procés participatiu? 

2a intervenció: Que se’n farà de les casetes del passatge de Piera? 

Antoni Coll: Aquest és un projecte de barri, no només dels veïns del passatge 
de Piera, sinó també del carrer de l’Equador, del carrer del Montnegre, 
etcètera, inclosos els veïns dels jardins de les Infantes. Per tant, tindrem en 
compte l’opinió de tots els veïns del barri que hi vulguin participar. 
Respecte de les casetes del passatge de Piera, la idea inicial del govern del 
districte i de diversos veïns i associacions del barri és que es mantinguin. 
Malgrat això, quines casetes que es conservaran, quin ús tindran, etcètera s’ha 
de decidir al llarg del procés participatiu. 

3a intervenció: Quina és la situació de les expropiacions? 



 
 

 
 

Agustí Colom: El dia 5 de desembre es reunirà la comissió de seguiment del 
procés per explicar l’estat de les expropiacions del carrer del Taquígraf Serra i 
del passatge de Piera, de les quals ja s’ha aprovat la fase de taxació conjunta; 
per tant, el procés es manté dins dels terminis que s’havien fixat. 

4a intervenció: Hi ha la possibilitat de fer un pàrquing subterrani a l’espai 
Colònia Castells? 

Agustí Colom: Ho estudiarem amb la Direcció de Mobilitat, però no està 
previst. Us emplacem a la sessió de la Comissió de Seguiment del dia 5 de 
desembre, en la qual es podran plantejar aquestes qüestions. 

 

4. Memòria històrica: la presó de dones  

El Sr. Antoni Coll informa de l’inici dels treballs per a la construcció del futur 
monument a les dones empresonades. Gràcies a la iniciativa del Grup Motor, que des 
de fa anys pretén el reconeixement d’aquell espai, es va presentar la convocatòria d’un 
concurs d’idees.  

El jurat del concurs està format per: dues persones del Comissionat de Memòria, dues 
persones del Departament de Patrimoni, dues persones de la Comissió d’Art de 
l’Ajuntament de Barcelona, dues persones del Districte i dues persones del Grup 
Motor. Un cop presentades les propostes, se’n van escollir cinc que seran valorades 
per un jurat un cop presentin el primer esbós del projecte executiu que pretenen 
desenvolupar. 

La construcció del monument es preveu abans del final del mandat. 

 

5. Implementació de la línia V5  

La Comissió de Seguiment va demanar un diagnòstic de la implementació de la línia V5, 
a fi de conèixer els possibles inconvenients derivats d’aquesta nova ruta. 

Es té en compte la pèrdua de places d’aparcament i de zones de càrrega i descarrega; 
Mobilitat hi està treballant per trobar solucions i mitigar els efectes de tots aquests 
inconvenients. Tot i això, el Districte demana la col·laboració dels veïns per detectar els 
punts on hi ha hagut una afectació més gran a causa de la implementació de la línia V5 
a través de la Comissió de Seguiment. 

Torn de paraula: 

1a intervenció: He detectat diverses incidències al carrer de Joan Güell arran 
de la implementació de la línia V5. 



 
 

 
 

Antoni Coll: Totes aquestes qüestions es recolliran i en parlarem amb la 
Direcció de Mobilitat, ja que si la línia V5 ha de continuar passant per Joan 
Güell s’han de resoldre aquests inconvenients. Per tant, totes les situacions 
que es detectin es poden fer arribar a través del correu del Consell de Barri. 

 

6. Precs i preguntes  

1a intervenció: Els horts de Colònia Castells queden oberts a les nits. 

Antoni Coll: Parcs i Jardins té l’ordre de tancar a les 22 h, estudiarem què està passant. 

2a intervenció: La senyalització del camí escolar és a les voreres, per tant, els cotxes no 
la poden veure. Es pot modificar perquè els conductors sàpiguen que per aquells 
passos de vianants hi passa un camí escolar? Hi ha punts, com a l’avinguda de Madrid 
amb el carrer de Joan Güell, en què crec que no està prou ben senyalitzat. 

Laura Cañadas: Aquestes senyalitzacions són per als escolars, perquè puguin veure 
quin és el camí que han de seguir. Per als cotxes hi ha el senyal de trànsit que indica 
“escola propera”. Si en algun cas els senyals no són prou visibles, les escoles o les 
AMPA ens ho faran saber. En el cas concret de l’avinguda de Madrid no hem rebut cap 
queixa però ho estudiarem. 

 

 

Demanem disculpes, ja que algunes de les intervencions no es van enregistrar amb qualitat 
suficient per poder-les transcriure. 

 

El regidor agraeix la participació i l’assistència, i tanca la sessió del Consell de Barri de les Corts 
a les 20 h. 

 

Vist i plau 
 

 

El President del Consell  
de Barri de les Corts 

 
La Secretària  

Agustí Colom Anna Mas 
 


