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Acta de la sessió del Consell de Barri de les Corts

A Barcelona, a les 18.00 h del dia 3 de març de 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de les
Corts a la sala de plens del Districte de les Corts (plaça de Comas, 18).
La taula que presideix el Consell està formada per:
President (Regidor del Districte): Joan Ramon Riera Alemany
Vicepresidència: Reyes de la Corte
Secretari del Consell: Víctor Nieto
Assisteixen els consellers i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona:
Ivan Condés, JxCAT
Javier Edrosa Pérez, Cs
Sonia Reina, Cs
Carlos Hornero, PSC
Lucía García Carretero, BComú
Manuel Becerra, PSC
Javier Erausquin, BCN pel canvi
Elisabet Bercial, ERC
Presencialment van ser-hi els següents consellers:
Jordi Guillen, BComú
La sessió va ser retransmesa en temps real a través de la plataforma digital de participació de
l'Ajuntament de Barcelona decidim.barcelona.
El regidor, el senyor Joan R. Riera, dona pas a l’inici del Consell de Barri.

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.

2. Participació: proposta i elecció del representant al Consell de Ciutat

La senyora Eva Albadalejo comunica que el Consell de Ciutat ha de renovar els seus
membres. A la comissió de seguiment de Pedralbes es va proposar el senyor Josep Maria
Guillumet. A la comissió de la Maternitat i Sant Ramon es va proposar el senyor Joan
Hernández i el senyor Eduard Català. Els interessats de les Corts haurien de comunicar-ho
al tècnic de barri. D’entre els voluntaris, es triarà un per ser ratificat al Consell del
Districte.

3. Actuacions a l’espai públic al parc Europa-Anglesola
El senyor Guillem Osca, tècnic de via pública, presenta les obres de la plaça de les
Cristalleries Planell. Explica que les obres s’han dilatat en el temps per la pandèmia. Tot i
la diferència de cota entre Can Segalar i Anglesola, el parc permet un recorregut
accessible. Inclou una zona de joc infantil, envoltada de parterres i zones verdes, i s’han
plantat 41 arbres nous. També explica que les fustes de bancs i baranes estan integrats en
els murs.
El regidor agraeix als tècnics i arquitectes el desenvolupament del projecte.
1a intervenció: La senyora Marta Ollich creu que no hi ha la vegetació suficient per
anomenar-ho parc. Adverteix de l’absència de procés participatiu. Demana un parc amb
més arbrat d’espècies autòctones i menys paviment. Creu que hi ha greus problemes de
privacitat i seguretat. Demana que els veïns participin en l’elecció del nom del parc.
2a intervenció: La senyora Berta, de l’escola Xiroi, es mostra decebuda per l’absència de
jocs per a menors de dos anys. Explica que el sorral no està delimitat i els nens poden
escapar-se. Per pujar al tobogan, els nens han de fer la volta, però passen per l’herba.
El regidor expressa la voluntat de l’Ajuntament de posar l’espai públic al servei dels veïns.
Es comprovarà si els infants passen per l’herba per si s’han de fer ajustos. Exposa que el
parc és un espai de lleure on els infants han d’anar acompanyats. També indica que el
projecte ha passat tots els tràmits. Demana que es deixi arrelar la vegetació un temps
abans d’abordar aquest tema. El nom respon al pla de Feminització del Nomenclàtor.

4. Situació de la Colònia Castells
El regidor informa que es va aprovar la inversió de 22 M€ per fer les expropiacions del
sector Besòs del carrer Entença. Es van remetre les cartes informant els interessats per
poder formalitzar les expropiacions, i procedir al trasllat i els enderrocs. El 17 de març
s’informarà els afectats de la situació. Hi ha una represa de projectes aturats per la Covid.
1a intervenció: El senyor Daniel Navajas expressa el seu suport als veïns que han de ser
reallotjats. Vol saber la situació del projecte executiu. Es mostra sorprès perquè alguns
dels projectes participatius que han passat la valoració tècnica contradiuen les
conclusions de “Tria el verd de la Colònia!”. Demana que no s’aprovi cap projecte contrari

a allò prèviament acordat i que no s’instal·li una pista de bàsquet, ja que pot generar
soroll.
2a intervenció: El senyor Cristian Cañestro pregunta l’estat del projecte d’escola bressol al
solar de la Colònia Castells.
El regidor lamenta els anys d’espera, i explica que es tractava d’una transformació
urbanística de gran abast. Explica que primer es faran les expropiacions i es facilitarà el
trasllat dels veïns. Admet l’existència d’un avantprojecte i d’aportacions ciutadanes que
no estan ben informades. Demana confiança per discernir aportacions de valor per la
ciutat. El projecte executiu s’hauria de fer aquest mandat i convindria fer una nova sessió
participativa per validar-lo. Hi ha dos projectes d’escola bressol, a Danubi, i a Can Rosés.
3a intervenció: La senyora Mònica demana intervencions a la Colònia Castells pels joves
de 12 o més anys.
4a intervenció: El senyor Navajas explica que es pot trobar el projecte al web i demana
que no es malmetin les conclusions a les quals es van arribar.
El regidor comparteix la reflexió que l’espai és per tothom i s’han de barrejar els usos.
Constata que es va fer un procés participatiu, però creu que val la pena validar-lo.
5a intervenció: La senyora Mònica discrepa de la reflexió. Expressa que la convivència s’ha
de concretar amb un repartiment de l’espai, i posa l’exemple dels carrils bici.
El regidor manifesta que el carril bici és molt necessari, però quan es redueixi la velocitat a
30 km/h no ho serà tant perquè tots els vehicles circularan a la mateixa velocitat.

5. Situació de l'Espai Jove
La senyora Maria Molas comparteix que ja es van executar la fase d’enderrocs previs i
sectorització i la fase de consolidació estructural i reparació de coberta. L’última fase
consistirà a executar els treballs restants per a posar en funcionament l’equipament. Es
reformaran els antics edificis de formació d’adults i el centre de normalització lingüística.
El regidor constata un problema tècnic que impedeix la recepció de l’àudio de la sessió,
que s’interromp durant uns minuts.

6. Obertura de l'escola Anglesola
El conseller explica que el febrer del 2018, el plenari del Consell Municipal va constituir un
dret real de superfície en favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de
l’Escola Anglesola. S’ha treballat amb la comunitat educativa per incorporar els nens i
nenes de l’escola Ausiàs March i adaptar-los al nou projecte educatiu. L’edifici compta
amb planta baixa i quatre plantes més, a més d’un gimnàs i dos patis. La inversió total ha

estat de 6.391.503 €, un 80% a càrrec de la Generalitat, i un 20% a càrrec de l’Ajuntament.
Es tracta d’un equipament organitzat en diferents entorns d’aprenentatge, amb espais
oberts, transparents i versàtils, on s’aprofita la llum natural. L’escola respon a criteris
d’eficiència energètica i es va dissenyar segons el projecte educatiu, amb espais oberts i
flexibles, i per això va rebre un dels Premis d’Arquitectura Continental l’any 2019. També
recupera finques patrimonials del centre històric de les Corts i les integra al conjunt. A
l’edifici de la plaça Comas, antic Ausiàs March, s’ubicarà el nou institut escola. A la masia
de Can Rosés, el Govern crearà una escola bressol de titularitat pública.
1a intervenció: El senyor Rebecchini afirma que la reivindicació històrica del barri era un
institut. Exposa que, sense la instal·lació de gas, es van haver de posar calefactors que van
fer saltar les proteccions dels grups electrògens i els nens van passar fred. Pregunta com
es pot autoritzar una escola amb aquestes mancances. Explica que el menjador, a peu de
carrer, té finestres transparents, la tanca del pati és provisional, i no s’ha licitat la façana.
El regidor comparteix que, a la tardor, es va produir una reunió amb la direcció d’obra, els
responsables del Consorci d’Educació, la direcció de l’escola i responsables del Districte
per valorar els elements exposats pel senyor Rebecchini. Sempre que un equipament
entra en funcionament hi ha disfuncions en els elements de confort. Agraeix l’ajuda dels
pares per facilitar el trasllat. Respecte a la calefacció, a causa de la Covid, les aules de
totes les escoles tenen les finestres obertes. Remarca que tot l’espai de l’escola està
pensat com a espai pedagògic. Es preguntarà al Consorci d’Educació quina és la previsió
per la façana.
El conseller s’afegeix als agraïments als pares. Manifesta que Anglesola és una escola amb
un projecte engrescador i es mostra convençut que serà un referent a la ciutat.
2a intervenció: El senyor Rebecchini reitera que no hi havia connexió de gas. Explica que
no hi ha cortines a les aules i dubta de la climatització.
El regidor recull la queixa del gas, tot i considerar-ho una qüestió resolta. L’escola havia
d’obrir el setembre i, a causa de la pandèmia, es va endarrerir. Manifesta que gràcies a la
comunitat educativa va ser possible obrir el gener i creu que, tot i les dificultats, era la
millor alternativa. Les cortines i altres elements de confort s’hauran d’anar treballant
juntament amb el Consorci i l’equip directiu de l’escola.

7. Projecte "No estem sol*s"
El senyor Manolo Becerra, conseller de Cultura i Gent Gran, presenta el projecte “No
estem sol*s”, un homenatge a les persones grans a través de la intervenció artística. La
iniciativa sorgeix en ple confinament, amb dades de la pandèmia demolidores. Explica que
l’artista Octavi Serra ha realitzat la intervenció als carrers, en 49 caixes de
subministrament elèctric pintades de vermell amb el hashtag #NoEstemSol*s. Finalment,
assenyala el compromís comunitari i els missatges de solidaritat dels participants.

1a intervenció: La Senyora Ollich pregunta qui va escollir el color vermell.
El conseller respon que forma part de la independència creativa dels autors del projecte.

8. Torn obert
1a intervenció: La senyora Mónica Martinez manifesta una limitació d’espai a l’escola
Ítaca i demana que s’utilitzi l’espai de Can Rosés per les activitats d’aquesta l’escola.
El regidor explica que s’està treballant per obrir una escola bressol en aquest espai.
2a intervenció: La senyora Mireia Donés creu que el format no presencial dificulta la
participació. Expressa la seva inquietud pels orins dels gossos als voltants de la plaça de la
Concòrdia. Pregunta quines mesures es consideren per millorar la situació de brutícia i per
la possibilitat d’augmentar el verd al nucli antic de les Corts.
El regidor expressa la voluntat de recuperar el format presencial. Demanaran a la Guàrdia
Urbana una campanya per advertir o sancionar conductes incíviques amb les mascotes.
Recull el suggeriment d’augmentar el verd, però seria necessari un estudi tècnic.
3a intervenció: La senyora Eugenia Troncoso reclama que l’escola Ítaca pugui utilitzar els
espais de Can Rosés fins que comencin les obres.
El regidor comunica que es treballa per aconseguir les millors condicions possibles a cada
centre. S’han pogut acordar els usos compartits del sorral de Can Rosés per les escoles.
4a intervenció: El senyor Xavier Gargallo vol saber si hi haurà places d’institut suficients
quan creixin els alumnes de les noves escoles bressol.
El regidor explica que al Consorci d’Educació hi ha un gabinet estadístic dedicat a fer les
projeccions demogràfiques de Barcelona. Ja s’està treballant per projectar nous instituts.
5a intervenció: El senyor Cristian Cañestro posa de manifest la manca actual d’aules a
l’escola Ítaca. A l’escola no tenen constància que es pugui fer servir el sorral.
El regidor creu que hi ha elements de coordinació i d’informació que no han funcionat, ja
que no tothom està informat de quin ús s’està fent del sorral. Es podria fer una reunió per
abordar mancances estructurals. Assegura que, tot i les dificultats, l’escola Ítaca està
complint les instruccions del Departament d’Educació per la Covid.
Agraeix les intervencions i clou el Consell de Barri de les Corts a les 20.15 hores.

