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Resum Trobada de l’Alcaldessa a Les Corts 

 
 

 Barri: Les Corts 
 

 Districte: Les Corts 
 

 Data: 01.02.2019 
 

 Lloc: Biblioteca Montserrat Abelló 
 

 Horari: de 18.35 a 21:05 hores 
 

 Difusió: 

 - Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/ada-colau-escolta-el-veinat-

de-les-corts_767061 

 - Imatges:  https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157704910744571 

 - Vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=0Oj2nyXq6iE 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 

veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 

La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 

fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 

tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 

participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 

El passat 1 de febrer de 2019 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 

Ada Colau, concretament la corresponent al barri de Les Corts. 
 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
  Accessibilitat 

- Establiments comercials 

• Petició que els establiments comercials tinguin una accessibilitat correcta, amb 

rampes per a persones amb discapacitat. 

• Queixa en relació amb els cotxes que aparquen als passos de vianants i dificulten 

l’accés de les persones que es desplacen amb cadires de rodes. 

- Ascensors 

• Petició que sigui instal·lat un nou ascensor d’accés, al costat muntanya de la 

diagonal, a l’estació del Metro de a la Zona Universitària que millori l’accessibilitat 

a aquest indret del Districte. 

 
  Convivència 

- Comentaris generals 

• Queixa de les despeses que signifiquen les actituds incíviques de certes persones. 

Petició que la Guàrdia Urbana vigili “de paisà” i sancioni. 

- Grafiters 

• Queixa de l’activitat de les persones que fan grafits a la ciutat. 

- Gossos 

• Diverses queixes sobre les conductes incíviques dels amos de gossos. 

• Petició d’àrees d’esbarjo de gossos que siguin bones per a aquests animals, i les 

que hi ha actualment que es diu que són insalubres. Es reclama gespa i arbres per 

a aquestes àrees i es reivindica un espai per a aquests usos al Parc de Les Corts. 
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• Queixa en relació amb la presència de gossos al Parc de Can Cuyàs. Es diu que la 

Guàrdia Urbana no actua. 

• Queixa de gossos que circulen solts pels recintes de la Maternitat i de la Colònia 

Castells. 

- Sensellarisme 

• Queixa en relació a persones sense llar al Parc de Can Cuyàs, que es diu que 

causen molèsties. Es diu també que la Guàrdia Urbana no actua. 

• Algunes de les persones assistents a la Trobada manifesten el seu suport als qui 

viuen la situació de sensellarisme. 

• Queixa de certes persones que orinen al carrer. 

- Botellots 

• Queixa de botellots a la plaça del Centre. Es demana més vigilància. 

 
 Comerç i  activitats econòmiques 

- Terrasses 

• Queixes sobre les terrasses de certs establiments de restauració, que prenen 

espai de la via pública als vianants. 

• Petició que les ordenances municipals relatives al comerç siguin respectades. 

 
Educació 

- Instituts 

• Queixa en relació al fet que l’Institut Ausiàs March es fusionarà amb l’Institut 

Boscà. Es diu que l’equipament educatiu resultant serà massa gran. 

• Petició que sigui mantingut de forma independent l’Institut Ausiàs March. Es 

demana que no es converteixi en un ghetto. 

- Escola Les Corts 

• Petició de més espai per a aquest equipament educatiu. 

 
Equipaments 

- Nous equipaments 

• Es recorda la inauguració de 2 equipaments al barri, la Biblioteca Montserrat 

Abelló i les Cristalleries Planells. 

• Petició de més protecció per a espais patrimonials de la ciutat 

- Zona Universitària 

• Petició d’equipaments per a aquest indret del Districte 

- Espai Telefònica 

• Petició sobre què es pensa fer en relació amb l’espai de Telefònica al carrer 

Bordeus. 

- Palau de Pedralbes 

• Petició que el Palau de Pedralbes sigui recuperat com a equipament per al barri de 

la Zona Universitària 

 
Habitatge 

- Manifestacions genèriques 

• Petició de més seguretat per als propietaris de pisos. 

• Manifestació d’agraïment per la tasca de l’Ajuntament de Barcelona en favor de 

l’habitatge. 

- Propietat d’habitatges 
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• Queixa que la legislació no protegeix els propietaris d’immobles davant les 

ocupacions. 

- Situacions personals 

• Manifestació d’una persona assistent en relació amb els problemes d’accés a 

l’habitatge dels seus fills. 

• Manifestació d’una altra persona que diu que la faran fora de casa en un termini 

de 2 mesos, amb la seva mare, que té 90 anys. Diu que ha anat a l’Oficina 

d’Habitatge del Districte. 

• Manifestació d’una altra persona que diu tenir una discapacitat i que si li han 

trencat les canonades del seu pis, deixant-la sense aigua corrent. Diu que ha anat 

a tot arreu, però que no ha trobat enlloc solució al seu problema.  

 
Infància i  Joventut 

- Skate Parcs 

• Petició d’instal·lació d’Skate Parcs per als infants i joves. 

 
Mobilitat 

- Observacions genèriques 

• Petició que siguin respectades les ordenances municipals pel que fa a la mobilitat 

a Barcelona. 

• Petició que es millorin certs sentits de circulació de la ciutat. 

• Petició de més miralls per ajudar a la circulació de vehicles. 

- Vehicle privat 

• Queixa de la contaminació acústica dels vehicles privats. 

• Queixa de la contaminació de fums dels vehicles privats. 

- Ronda del Mig 

• Petició que sigui tapada la Ronda del Mig allà on encara no ha estat. Es demana 

que als espais tapats es facin enjardinaments. 

- Tramvia 

• Manifestació d’agraïment per la presència del Tramvia al barri de Sant Ramon. 

• Manifestació d’agraïment pels acords de cara a la unió del Tramvia per l’av. 

Diagonal. 

- Mobilitat individual 

• Queixa relativa a la conducta incívica de certs vehicles de mobilitat individual. Se 

cita explícitament els patinets i motocicletes que circulen en sentit contrari. 

- Carrer Numància 

• Queixa de la circulació al carrer Numància. Es diu que els cotes estan amuntegats i 

que les ambulàncies no poden aparcar. 

- Bicicletes 

• Queixa que el Districte de Les Corts no ha recollit una proposta sobre el bicing al 

barri formulada per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Zona Universitària. 

• Queixa de mal comportament d’alguns ciclistes. 

• Petició que les bicicletes abandonin les voreres. 

• Queixa d’excés de carrils-bici a Barcelona. 

- Metro 

• Queixa de la situació de manca d’accessibilitat a l’estació de Metro de Plaça de 

Sants. Es demana que aquesta situació sigui solucionada. 

- Autobusos 

• Queixa genèrica relativa a la línia de bus 59.  
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• Queixa relativa a la línia de bus 54. Es diu que el seu recorregut no arriba a algun 

institut de secundària i que caldria allargar el seu recorregut com abans per que 

possibilités aquest fet. 

• Diverses queixes relativa a la línia de bus H-8. Una d’aquestes queixes diu que una 

part del seu recorregut s’ha eliminat. Es demana un canvi de recorregut d’aquesta 

línia i que retorni al seu recorregut antic per Av. Madrid. 

• Algunes queixa sobre la línia de bus H-10, que es diu que no lliga el barri amb el 

centre de la ciutat i que s’ha eliminat el recorregut que feia pel districte de Les 

Corts, quedant-se a la Plaça de Sants 

• Queixa en relació amb Transports Metropolitans de Barcelona, que es diu que 

està tancat en banda davant les peticions del barri de mobilitat pública terrestre. 

Es diu que els residents del barri se senten desprotegits. 

• Petició que siguin recuperades 5 parades del bus H10 que van desaparèixer amb 

la implantació de la nova xarxa de bus. Es diu que s’ha perjudicat la mobilitat a 

diverses escoles del barri. 

• Petició d’intervenció directa de l’Alcaldessa en les reclamacions de mobilitat del 

barri. 

• Queixa que la línia de bus V-1 no arriba a una part de la Zona Universitària. 

• Petició que la línia de bus 54 arribi a la Av. Esplugues, com succeïa abans. 

- Aparcament i partits de futbol 

• Queixa dels problemes d’aparcament quan se celebren partits de futbol al Camp 

Nou. Es diu que a l’endemà dels partits s’han de retirar els vehicles mal aparcats. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 

• Algunes queixes genèriques de mala neteja al barri. 

 
Persones Grans 

- Equipaments de Persones Grans 

• Algunes peticions de noves residències per a Persones Grans que complementin 

les existents actualment. 

• Petició d’informació sobre els projectes futurs de residències de Persones Grans. 

• Es reivindica la residència que es diu que hauria d’estar en funcionament al carrer 

Benavent i que van desaparèixer els diners que haurien d’haver-se destinat a 

aquest equipament. 

• Afirmació de maltractaments a la residència Montnegre de Les Corts. Es demana 

sensibilitat vers aquest tema. 

• Manifestació reivindicant l’existència d’una Comissió de Salut i Persones Grans del 

barri. 

 
Salut 

- Atenció telefònica 

• Queixa sobre l’atenció telefònica sobre aspectes de Salut. Es diu que és molt 

deficient i es demana a l’Ajuntament que millori aquesta situació. 

• Queixa que el servei de pediatria no funciona els vespres-nits al CAP Numància. 
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Seguretat 
- Abús de menors 

• Comentari en relació amb l’Escola dels Maristes de Les Corts, on es diu que 

s’abusava de menors. En aquest sentit es fa saber que el 25 de març tindrà lloc un 

judici. Es diu que la direcció de l’Escola no admet responsabilitats. 

També s’agraeix l’Ajuntament la seva implicació en el cas. 

 
Urbanisme 

- Espai a Universitat de Barcelona 

• Manifestació d’agraïment per un espai que es diu que és de la Universitat de 

Barcelona i que s’ha recuperat per al barri a partir de l’obertura d’un carrer. 

- Espai Barça 

• Petició sobre el moment actual del projecte de l’Espai Barça. 

• Petició que el F.C. Barcelona cedeixi una instal·lació esportiva seva al veïnat del 

barri. 

- Projecte Bisbat de Barcelona a Les Corts 

• Queixa del projecte. Es diu que hi ha moltes entitats del barri que s’hi oposen. 

• Queixa per la volumetria prevista de l’edifici i que causarà la possible desaparició 

d’un jardí del barri. 

• Petició que l’Alcaldessa s’interessi vivament pel tema i es demana un compromís 

dins el programa electoral de Barcelona en Comú. 

- Parcs i Jardins 

• Queixa en relació amb el Parc de Can Cuyàs, que es diu que és desastrós. 

• Queixa genèrica sobre el servei del Departament de Parcs i jardins de 

l’Ajuntament. Es diu que no es fa una cura correcta dels jardins. 

• Petició que a tots els parcs hi hagi espais per a adolescents i joves. 

- Colònia Castells 

• Queixa dels 18 anys que s’està allargant el procés de la Colònia Castells. 

• Manifestació d’agraïment pel procés participatiu del nou espai verd de la Colònia 

Castells i pel fet que es van recollir les idees de la persona que està intervenint. 

• Petició que a l’immoble de la cruïlla dels carrers Entença i Gelabert siguin 

allotjades les famílies que es troben en un procés d’afectació urbanística, com ara 

la de la persona que està intervenint. 

- Casetes del Monestir de Pedralbes 

• Petició que siguin arreglades les casetes del Monestir de Pedralbes, que es diu 

que estan en una situació precària. 

• Petició d’ús ciutadà per a les casetes del Monestir de Pedralbes. 

- Recinte de La Maternitat 

• Queixa d’irregularitats en les obres realitzades al recinte de La Maternitat. Es diu 

que es van realitzar sense llicència. 

- Illa Interior supermercat Bonpreu 

• Es diu que en un moment determinat es va demanar a l’Ajuntament que comprés 

l’interior d’Illa del supermercat Bonpreu 

• Queixa d’irregularitats en les obres realitzades a un supermercat de la cadena 

Bonpreu del barri. Es diu que es van realitzar sense llicència. 

- Mobiliari urbà 

• Petició de més papereres als carrers 

• Petició de més bancs al carrer per a les persones grans. 
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• Queixa sobre alguns bancs a la via pública a l’av. Josep Tarradellas, que es diu que 

estan trencats i no s’arreglen. 

- Llicències d’obres 

• Algunes queixes genèriques que al barri s’han fet obres sense la corresponent 

llicència d’obres. 

 
Varis 

- Alcaldessa i govern municipal 

• Diverses persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 

present trobada de l’Alcaldessa. 

• Queixa d’un dels assistents a la Trobada dient que l’acte és de caràcter electoral. 

- Participació veïnal 

• Petició de reducció del nombre de reunions en els processos participatius. Es diu 

que se’n fan masses 

• Algunes queixa de deficiències en la participació als barris del Districte. Es diu que el 

Districte tan sols informa i que no escolta el veïnat del barri. 

• Petició que els horaris de convocatòria dels òrgans de participació del Districte 

s’adeqüin al que es diu que la realitat, que no se celebrin tan d’hora a les tardes. 

- Tasca ciutadana 

• Manifestació d’agraïment a les persones que dediquen part del seu temps a 

treballar pel barri. 

- Jorge Wagensberg 

• Petició d’un centre d’estudis que porti el nom de Jorge Wagensberg, figura científica 

- Inacció de la Generalitat 

• Queixa d’inacció de la Generalitat de Catalunya. Es diu que aquest és el motiu pel 

qual es demana més accions de les que es correspondrien a l’Alcaldessa de 

Barcelona. 

- Comunicació 

• Queixa que no es rep resposta a les comunicacions que s’adrecen des del web 

“Contacti amb l’Alcaldessa”. 

• Queixa de manca de transparència en l’actuació de l’Ajuntament. 

- Serveis Funeraris 

• Petició d’una persona que el seu negoci de serveis funeraris alternatius estigui 

contemplat com a bones pràctiques funeràries. 

 

Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns del barri siguin exigents i reclamin el que 

és de dret. Que per part de l’Ajuntament s’estan impulsant moltes iniciatives per millorar la 

qualitat de vida dels habitants de la ciutat. 

Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 

intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 

Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:05 hores, es donà per acabada la Trobada. 


