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ACTA NÚM. 5/2020 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL 
DISTRICTE DE LES CORTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 
A Barcelona, el dia 5 de novembre de 2020 i essent les 17.00 hores, es reuneix, en sessió 
sense l’assistència de públic, l’Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts a la sala 
de plens de la seu, ubicada a la plaça Comas, 18, planta soterrani, 1, sota la presidència de 
l’Il·lustríssim Senyor Francisco Sierra López, regidor president del Consell del Districte, i 
l’assistència de l’Il·lustríssim senyor Joan R. Riera Alemany, regidor del Districte de les 
Corts, així com de la gerent del Districte, la senyora Sara Jaurrieta Guarner, la gestora de 
Secretaria, senyora Laura Guerrero Rodríguez i assistits per la secretària que subscriu, la 
senyora Meritxell Cusí i Pérez. 
 
També es troba present la directora de Serveis a les Persones i Territori, la senyora Iria 
Garcia Labandeira. 
 
El president dona la benvinguda a tots els assistents i comunica que aquesta sessió de 
l’Audiència Pública s’ha de fer de manera telemàtica ateses les restriccions motivades per la 
COVID-19 i d’acord amb el que estableixen les normatives sanitàries vigents. 
 
D’altra banda, indica que la participació de les entitats veïnals es deriva a través de la 
plataforma Decidim i del correu electrònic de l’Audiència Pública facilitat en la convocatòria. 
 
Tot seguit, assenyala que, per tal d’agilitzar el desenvolupament de la sessió, s’agruparan 
algunes intervencions, que llegirà la Sra. Laura Guerrero, tècnica del Districte, i manifesta el 
desig que tots plegats puguin retrobar-se i recuperar la normalitat aviat, ja que això 
significarà dues coses: que s’haurà recuperat la normalitat sanitària i que la gent està bé, i 
que haurà començat la recuperació de la situació econòmica, que està sent molt dolenta per 
a tots els ciutadans. 
 
Dit això, dona la paraula a la Sra. Guerrero. 
 
La Sra. Laura Guerrero llegeix una de les dues intervencions enviades per la Sra. Maria 
Carmen Campodarbe Llena, que denuncia la situació d’uns parterres del carrer Comtes de 
Bell-lloc que sempre estan plens de brutícia —no precisament pels animals—, una situació 
que ha exposat reiteradament —cada dia truca a Civisme perquè hi vagi a netejar. Entén 
que, per facilitar la neteja dels escombraires, convindria treure’n les plantes malmeses i 
deixar aquesta part com la part de dalt, on no hi ha res. Subratlla que no cal gastar diners en 
plantes per tenir-ho tot tan deixat, i demana que es minimitzin despeses i recursos. 
 
El Sr. Joan Ramon Riera, regidor del Districte, saluda les persones que segueixen la sessió 
a través de les xarxes socials i per streaming i respon a la Sra. Campodarbe, a qui diu que la 
intervenció que demana ja està planificada i en principi s’executarà la setmana vinent. Es 
tracta d’una petita intervenció dins del Pla de xoc de l’arbrat i de cura de l’arbrat, que 
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justament ahir s’explicava en el Consell de Barri de Pedralbes juntament amb el gerent de 
Parcs i Jardins i que inclou un seguit de mesures que impliquen la millora qualitativa de prop 
de 4.000 m² de verd del districte i la substitució i replantació de més de 70 unitats d’arbrat. 
 
La Sra. Laura Guerrero llegeix la segona intervenció de la Sra. Campodarbe, que voldria 
saber quines mesures es prendran respecte als excrements de colom que hi ha a l’illa de 
Marquès de Sentmenat - Guitard - Comtes de Bell-lloc. 
 
El regidor del Districte respon que ja s’ha avisat d’aquesta qüestió els serveis de neteja i 
observa que, sovint, més que enviar el servei de neteja a netejar l’espai brut, cal fer 
pedagogia amb els veïns sobre la prohibició de donar aliment als coloms, ja que això genera 
molta brutícia a la ciutat. 
 
D’altra banda, indica que, com a mesura preventiva, es demanarà als agents cívics que 
ampliïn la ruta del passeig que fan habitualment pels entorns escolars per arribar a aquest 
espai i fer-hi pedagogia, així com per enxampar, si escau, persones que donen aliment a 
aquests ocells i que provoquen brutícia a l’espai públic. 
 
La Sra. Laura Guerrero llegeix la intervenció del Sr. Jorge Cuervo Manrique, que exposa que 
la zona de l’hort urbà i del parc al costat de la plaça de les Ceràmiques Vicens té un ús molt 
actiu per part de ciutadania de totes les edats, però el seu aspecte no concorda amb aquest 
ús ciutadà. Voldria saber quins plans hi ha per a aquests espais, si es preveu convertir-los 
en parcs, horts i places permanents, quina solidesa i quin calendari té el pla de convertir 
aquesta àrea en serveis per a la gent gran, i on se situarien els usos actuals. 
 
El regidor del Districte confirma que l’ús actual d’aquest espai és provisional, ja que l’espai 
està qualificat com a zona d’equipaments, és un solar que està cedit a la Generalitat per a la 
construcció d’una futura residència i caldrà fer seguiment d’en quin estat es troba la darrera 
versió del conveni d’equipaments de Benestar Social a Barcelona. 
 
Dit això, comenta que en «el mentrestant», el meanwhile, hi ha uns usos provisionals que 
certament agraden força, han arrelat força i fan una funció social. Especifica que actualment 
hi ha un hort urbà gestionat per l’Associació de Veïns de les Corts Sud i Camp Nou i el Taller 
Ocupacional Ariadna, i l’Associació Espanyola contra el Càncer està en procés d’afegir-s’hi 
en la gestió d’alguna de les parcel·les. 
 
Per acabar, assenyala que de moment continuarà aquest ús provisional que té tan bona 
acollida al districte i, en el moment en què la Generalitat informi que comença a tirar 
endavant o que entra el tràmit de llicència de la residència que hi va ubicada, es posaran a 
treballar de valent per buscar ubicació per al nou hort urbà de les Corts. 
 
La Sra. Laura Guerrero llegeix les intervencions del Sr. Jorge Cuervo Manrique i de la 
Plataforma Carril Bici, totes dues relacionades amb la mobilitat. El primer exposa que a la 
zona sud i oest del Camp Nou (la Maternitat i Sant Ramon, triangle de travessera - avinguda 
Madrid - Joan Güell) hi ha carrils bici en el sentit nord-sud (Arístides Maillol, rambla de 
Brasil, Joan Güell), però no hi ha connexions est-oest que permetin anar des d’aquestes 
zones cap a plaça Espanya, al llarg de l’avinguda Madrid o travessera de les Corts, 
únicament les zones 30 i el carril compartit amb l’autobús al carrer de Sants. Subratlla que 
cap d’aquests proporciona una alternativa segura i pregunta quins plans hi ha respecte 
d’això i si es preveu la conversió d’algun carril bici dels carrers esmentats en carril bici 
exclusiu i permanent. 
 
Els membres de la Plataforma Carril Bici indiquen que estan fent seguiment de la reforma de 
l’avinguda Madrid i el carrer Berlín i voldrien que els informessin sobre si s’ha plantejat algun 
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calendari d’execució o alguna proposta ferma sobre com es farà aquesta reforma, així com 
sobre si hi ha hagut alguna reunió amb els representants del Districte de Sants. 
 
El regidor del Districte posa en relleu que el Govern comparteix la diagnosi que fan el 
Sr. Cuervo i la Plataforma Carril Bici: al districte —des que hi va arribar com a regidor en va 
ser informat— es detecta una mancança de connectivitat de la xarxa de carrils bici, una 
qüestió important, perquè per encertar en les polítiques és absolutament fonamental 
compartir la diagnosi. En aquest cas, atès que la diagnosi és compartida entre ciutadania, 
Govern municipal i la resta de grups polítics, és clar que hi ha l’objectiu comú d’afavorir la 
connectivitat amb bicicleta del districte de les Corts amb el centre de la ciutat, no només 
amb la plaça Espanya, sinó també, per exemple, amb el carrer París, mitjançant diversos 
elements que ajudin a caminar en aquest sentit. 
 
A continuació, comenta que, com va dir a la darrera sessió del Plenari, hi ha pendent una 
reunió amb el Districte de Sants, que tindrà lloc properament, però observa que en la 
coordinació amb el Districte de Sants únicament es podrà abordar la solució del carrer Berlín 
amb avinguda Madrid, i caldrà treballar sobretot amb l’Àrea d’Ecologia Urbana per planificar 
una intervenció que permeti la connectivitat no només de les Corts amb el centre de la 
ciutat, sinó també de l’Hospitalet amb les Corts i amb el centre de la ciutat alhora, una 
intervenció de ciutat que no està pas oblidada, sinó que està damunt la taula, i que afectarà 
carrers de primera categoria i de gestió centralitzada. 
 
En darrer lloc, anuncia que a mesura que hi hagi avenços en aquest àmbit —espera que 
sigui aviat— n’aniran informant tant al Plenari del Districte com a l’Audiència Pública. 
 
La Sra. Laura Guerrero llegeix la intervenció de la Sra. Maria Dolores Parrilla, representant 
de l’Associació de Veïns de les Corts Sud, que exposa que el tancament de bars i 
restaurants al districte provoca un problema sobretot amb les persones sense sostre que de 
vegades afecta també veïns de la zona. Davant d’això, demanen la instal·lació de lavabos 
públics principalment en zones properes a parcs i jardins, llocs habituals per fer-hi les 
necessitats, i també al carrer Conxita Supervia, una zona per a vianants i veïnal que queda 
prou resguardada per ser emprada com a lavabo, com ja va passar al confinament anterior. 
Subratlla que aquesta instal·lació de lavabos seria important per dos motius: perquè oferiria 
un servei a la ciutadania sense sostre, que en la majoria dels casos es veu privada d’espais 
utilitzables, i perquè evitaria enfrontaments entre veïns i les persones que utilitzen les 
jardineres com si fossin vàters. 
 
El regidor del Districte comenta que històricament hi ha hagut debat sobre la conveniència 
d’instal·lar lavabos a l’espai públic, una qüestió que habitualment es resolia amb el sector de 
la restauració i l’hostaleria posant els seus lavabos a disposició dels vianants i els diferents 
passavolants (no han de ser necessàriament persones sense sostre, ni molt menys). Ara, 
però, no els poden oferir perquè els bars i restaurants estan tancats. 
 
A continuació, indica que s’ha fet la gestió per obrir els lavabos del Centre Cívic Pere Quart, 
de manera que qualsevol passavolant o vianant en pot fer un ús públic, com també de la 
resta d’equipaments, com ara les biblioteques (ara, tot i estar tancades, tenen el servei de 
préstec i els lavabos es poden fer servir). 
 
La Sra. Laura Guerrero llegeix la darrera intervenció, del Sr. Javier Martí, que exposa una 
qüestió de salut pública que fa temps que preocupa els veïns del barri de les Corts: la 
teulada del Mercat de les Corts, no visible a peu de carrer, és d’uralita i, d’acord amb la 
informació de què disposen, fa més de seixanta anys que està instal·lada, de manera que la 
vida útil del material ha acabat. Voldria saber si es fan estudis de l’estat d’aquesta teulada i, 
en cas afirmatiu, quin n’és el resultat, així com si es preveu fer-hi alguna actuació. 
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El regidor del Districte confirma que es fan estudis de l’estat dels diferents elements 
constructius d’uralita o fibrociment a la ciutat i, en aquest cas concret, l’Institut Municipal de 
Mercats informa que es fa una inspecció anual tant del Mercat de les Corts com d’altres que 
puguin tenir fibrociment entre els elements constructius. Explica que en cada cas es fa un 
estudi, una valoració, s’audita i s’informa favorablement o desfavorablement. En el cas del 
Mercat de les Corts, està informat favorablement, és a dir, que es troba en bon estat. 
 
D’altra banda, explica que el fibrociment esdevé un risc en dos casos: quan un operari el 
manipula i quan està trencat i deixa anar petites fibres. En canvi, si està en bon estat no 
representa un risc per a la salut pública. 
 
Per acabar, indica que és preceptiu que la institució el vagi inspeccionant, controlant i 
vigilant i, quan s’impulsi una reforma del mercat, es vagi substituint. Òbviament, la línia que 
segueix l’Ajuntament és la d’anar substituint per materials més innocus aquests elements 
que tenen un grau de toxicitat per a la salut. 
 
El president manifesta el desig que l’Audiència Pública aviat torni a ser realment pública i no 
s’hagi de celebrar en una sala buida, la qual cosa resulta contradictòria. Desitja també que 
tothom estigui bé, i demana a tothom que es cuidi. 
 
Finalment, el president agraeix totes les intervencions, s’acomiada de les persones 
assistents i, no havent-hi més intervencions ni preguntes i essent les 19.45 hores, aixeca la 
sessió, la qual cosa certifico. 
 
 
 

Vist i plau 
 El president      La secretària 
 
 
 
 
 Francisco Sierra López    Meritxell Cusí Pérez 
 


