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ACTA DE LA SESSIÓ AMB EL GRUP IMPULSOR DE LES CORTS 

Al districte de Les Corts, el dimecres 30 de març de 2017 es reuneixen els representants del districte de Les Corts, 
BIMSA, Ecologia Urbana i l’empresa DOYMO amb el Grup Impulsor de la Superilla de Les Corts. 

 
Assisteixen a la reunió: 
 
Miquel Madrigal – Taller Ocupacional Ariadna 
Anna Ramon – Associació Veïns i Veïnes Camp Nou 
Sheila Corchete – Centre Cívic Joan Oliver – Pere Quart 
Inma Jiménez – Centre Cívic Josep Mª Trias i Peitx 
Jordi Oller – Banc Solidari les Corts 
Meritxell Gironès – AMPA Escola Bressol Can Bacerdí 
Eduard Català – Associació de Veïns i Veïnes del Racó de les Corts 
 
Toni Coll – Conseller Tècnic del Districte de les Corts 
Joan Cambronero – Gerent del Districte de les Corts 
Albert Bassas – Director de Serveis de Llicències i Espai Públic Districte de les Corts  
Pilar de Luna – Cap Departament de Comunicació Districte de les Corts 
Eva Maria Julián – Cap Departament d’Obres i Manteniment 
Ramon Vila – Responsable Programes d’Inclusió Districte de les Corts 
Josep Mª Comorera – Tècnic de Barri de la Maternitat – Sant Ramon 
Xavier Valls – Tècnic d’Ecologia Urbana 
Lluc Coma – Bimsa 
Marta Peris  – Toral Arquitectes 
Xavi Valls – Tècnic d’Ecologia Urbana 
David Soler – DOYMO 
 
 
Joan Cambronero obre i contextualitza la sessió en el marc de la superilla. Per una banda es presentarà la proposta de 
mobilitat que preveu una implantació per fases. Posteriorment s’explicaran els tres projectes de l’àmbit de la urbanització 
i pacificació.  

David Soler, de l’empresa DOYMO presenta la proposta de mobilitat. Explica els estudis que s’han realitzat així com les 
propostes de canvis de sentit. S’han tingut en compte les zones de càrrega i descàrrega, els aparcaments, etc. Es 
mostren algunes simulacions i es comenta que els canvis proposats son senzills i que només aquells que poden 
involucrar canvis a alguna de les vies bàsiques poden tenir complexitat. Per aquest motiu es proposa una implementació 
dels canvis de mobilitat en dues fases. Les fases 1 i 2 serien les que es podien implementar, que son internes de la 
superilla i ja provoquen una reducció dels desplaçaments interns. La fase 3 (amb canvis al es bàsiques) s’implementaria 
més endavant, un cop consolidades les altres.  
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Miquel Madrigal diu en relació als canvis del semàfor d’Av. Madrid – Gran Via Carles III, que genera molta cua. Es 
proposa posar-lo més endavant.  

Eduard Català comenta la por a que la superilla es converteixi en un lloc on aparcar motos si es treuen els cotxes.  

Resposta: S’explica que els aparcaments no es toquen i que hi haurà més carrers en plataforma única, fet que dificulta a 
les motos aparcar a la vorera.  

Anna Ramon comenta que la parada de bus a l’Av. Madrid amb carrer Benavent quan s’hi atura el bus doble agafa tot el 
pas de vianants. S’hauria de desplaçar la parada.  

Albert Bassas  respon que es mirarà. 

Inma Jiménez comenta que al Centre Cívic s’ha tret l’aparcament de bici i en cal un. Hi ha dos equipaments a la zona i 
molta gent ve en bici.  

Albert Bassas explica que s’ha canviat de lloc. S’ha ubicat a la Travessera de les Corts. Potser hi ha poques places i 
caldria pensar en ampliar-les.  

Miquel Madrigal i Anna Ramon demanen que abans d’aplicar els canvis de la mobilitat es comuniqui bé a tot el barri i 
s’avisi al veïnat perquè no agafi a ningú desprevingut. 

Joan Cambronero informa de que es farà la campanya d’informació necessària i amb temps. També informa que es 
passarà aquesta presentació i  la informació amb el calendari als assistents a la sessió. Es dona pas al següent punt. 

Lluc Coma i Marta Peris presenten les actuacions urbanes i de pacificació que es faran en el marc de la superilla. De 
les cinc actuacions, dues son de tractaments menors (aixecament del paviment a c. Compte Güell i c. Pintor Pahisa). Les 
altres tres més importants i amb projecte arquitectònic s’expliquen al Grup Impulsor. Aquestes actuacions son al c. 
Regent Mendieta, c. de Benavent i c. Conxita Supervia. També s’explica el calendari, que va des de finals d’any amb 
l’inici d’obres fins al maig, totes en paral·lel. 

Miquel Madrigal pregunta si les actuacions de mobilitat van abans de les obres.  

Lluc Coma respon que primer es faran les obres i tot seguit s’haurien d’aplicar els canvis de mobilitat. Final d’obres al 
maig de 2018  i aplicació de la nova mobilitat al juny.  

Anna Ramon en relació al projecte de c. Conxita Supervia comenta que li agrada molt que hi hagi tant de verd, però 
caldrà que Parcs i Jardins el cuidi i el regi bé. També s’ofereixen els veïns i veïnes per regar-lo.  

 
I sense més intervencions es dona la reunió per finalitzada. 
 


