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Acta de la sessió del Consell de Barri de les Corts

A Barcelona, a les 18.03 h del dia 22 de novembre del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri
de les Corts, en format presencial, 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 següents consellers i conselleres:
Manuel Becerra, PSC
Jordi Guillen, BComú
Ivan Condés, JxCAT
Elisabet Bercial, ERC
Joan Castelló, BCNxCanvi
Irene Pardo, PP
Irene Morales, consellera tècnica
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 Joan Ramon Riera dona pas a l’inici del consell de barri.

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

2. Informe del regidor del Districte de les Corts
El regidor agraeix la participació i la bona acollida de la festa major. Informa que la
fundació Sant Josep Oriol, propietària de Can Capellanets, ha rescindit el contracte amb la
promotora de la residència de gent gran. Tindran una reunió amb ells el próxim dia 24 per

veure quin plantejament fan. Espera poder-ne informar el proper Plenari. Tot seguit,
informa que ha sortit a licitació el nou equipament d’atenció a persones sense sostre. La
fundació Pere Tarrés té la intenció de tancar l’alberg, que va nèixer per atendre persones
vulnerables durant la pandèmia, el primer trimestre del 2022.

3. Pla Cuidem Barcelona
La senyora Sara Jaurrieta explica el pla Cuidem Barcelona, que s’ha iniciat a la Ciutat. Els
objectius són millorar l’espai públic, visualitzar la forma transversal d’abordar-lo, i
corresponsabilitzar la ciutadania. Es treballarà en aquelles coses que dificulten la
convivència a l’espai públic. A continuació, cita els antecedents de millora de l’espai
públic. Es coordinaran els diferents serveis alhora que s’augmenten els recursos. En una
primera fase, fins a la primavera vinent, es farà un pla de xoc en deu llocs del Districte. A
partir de llavors es farà el pla de manteniment integral. L’octubre es va començar als
entorns del Mercat i hi ha una planificació pels següents mesos. A les Corts es preveu que
la nova contracta de neteja es desplegui a la tardor. A l’espai públic intervenen molts
serveis: neteja i gestió de residus, Parcs i Jardins, clavegueram, aigua, enllumenat,
infraestructures, mobiliari urbà, senyalització, voreres, salut pública, etc. És important que
els canals d’atenció ciutadana siguin efectius i a l’abast de tothom. Cal corresponsabilitat,
i autoritat quan les altres estratègies no funcionen. Finalment, recorda els canals de
comunicació: el telèfon d’incidències de l’espai públic 900 226 226, i l’aplicació Barcelona
a la butxaca.

4. Patis escolars oberts i comunitaris
El senyor Jordi Guillén presenta el programa Patis escolars oberts i comunitaris, que
promou l’obertura de patis escolars com un espai d’ús públic fora d'horari escolar. Els
objectius són: optimitzar l’ús dels centres escolars, donar una alternativa de lleure, i
facilitar material de joc i propostes lúdiques i educatives. Cada pati compta amb un servei
de monitoratge. Al Districte s’obria el pati de l'Institut Pau Romeva i s’ha incorporat el de
l’escola Ítaca. El curs passat es va posar en marxa un programa de transformació de patis
escolars perquè hi hagi més verd i que esdevinguin refugis climàtics. El primer pati que
s’ha transformat al Districte és el de l’escola Duran i Bas.

5. Pressupostos Participatius
La senyora Irene Morales detalla els projectes que es van votar el passat juny: carril bici a
travessera de les Corts, pacificació de l’entorn de Vallespir amb travessera, Fem créixer el
verd, cursos per les entitats juvenils, recuperar Europa-Anglesola-Numància, instal·lar un
punt de trobada de bàsquet al barri de les Corts, millorar el parc de la Colònia Castells, i

renovar la biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. El novembre del 2021 han començat
les reunions amb els promotors i, entre desembre i gener, es constituirà la comissió de
seguiment dels projectes, que es reunirà semestralment. L’execució es farà entre el 2022 i
ell 2024. S’explicarà trimestralment l’estat d’execució dels projectes.
El regidor aclareix que els Pressupostos Participatius són un exercici de democràcia
directa i el Govern és un mer transmissor de la voluntat ciutadana. La part dolenta és que
uns projectes es fan en detriment d’altres. El projecte dels jardins de Bacardí va perdre,
però es mirarà si es pot fer abans d’acabar el mandat.

6. Torn obert

1a intervenció: La senyora Alina Orrico creu que els jardins de Joan Altisent estan abandonats.
Voldria que es renovin, ja que el paviment està destrossat, hi ha brutícia i espais molt deixats.
2a intervenció: La senyora Adela Agelet pensa que obrir dues escoles és poc. Pregunta si els
usuaris han de ser del Districte o és general. Vol saber com es finança la vigilància i el
manteniment, i si s’identificarà els usuaris per la pandèmia. Amb referència a Can Capellanets,
les notícies de premsa els fan pensar que podria haver-hi un altre projecte, demana no
desaprofitar l'ocasió i que es convoqui la comissió de seguiment.
3a intervenció: La senyora Marta Ollich, de la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts,
expressa la seva estupefacció per l’entrada d’operaris a Can Capellanets trencant els cadenats.
Pregunta per què s’ha donat una llicència després de saber que han rescindit el contracte. Han
demanat una inspecció i un informe dels Bombers, ja que han vist els operaris treballar sense
mesures de seguretat.
4a intervenció: La senyora Isabel Colomer que al carrer de Galileu han posat quatre motos i un
contenidor a la porta de casa. A l’Ajuntament els hi diuen que la ubicació és correcta. No
demana que es tregui el contenidor sinó canviar-ne la ubicació. Afegeix que han tallat un arbre
i han tapat el forat.
Pel que fa als jardins de Joan Altisent, el regidor indica que s’ha incorporat com un dels punts
on s’intensificarà la neteja. Aclareix que no té relació amb la Colònia Castells. Per ara no es
preveu una remodelació integral dels jardins, però tindran cura de la neteja i el manteniment.
El senyor Jordi Guillén explica que el programa dels patis està enfocat a l’oci, però amb un
vessant educatiu. L’IMEB financia aquest programa i el seu cost no permet ampliar-ho a més
escoles. Les dues escoles són públiques. Hi ha personal encarregat de l’obertura i el
tancament, així com personal encarregat de fer dinàmiques i monitoratge. Hi ha una
assegurança que cobreix els accidents, però els menors, que haurien d’anar acompanyats,

queden sota responsabilitat dels adults que els acompanyen. Els patis estaran oberts al
conjunt de la ciutadania i ara mateix el PROCICAT no planteja restriccions als espais oberts.
El regidor reconeix que també li agradaria un altre projecte per Can Capellanets, però no pot
parlar en nom dels privats. El planejament urbanístic vigent s’ha de respectar, però
emprendran la reunió que tindran amb la il·lusió de fer alguna cosa nova. En aquest conflicte
els veïns demanaven preservar el verd i el patrimoni, la propietat que demanava l’execució del
planejament, i l’Ajuntament que vetllava per la cura del patrimoni. Van emetre una ordre de
conservació del patrimoni i dues multes coercitives. El promotor va tramitar la llicència per
donar compliment als requeriments i se li va donar. Demana escoltar als tècnics i no fer
politiqueria. Espera que vinguin a la reunió amb una proposta de futur. S’ha fet una inspecció,
però encara no disposa de l’informe.
Quant als contenidors, pren nota de l’adreça. Hi ha moltes variables que determinen la posició
d’un contenidor, però miraran quines possibilitats hi ha.
5a intervenció: La senyora Alina Orrico indica que Joan Altisent apareix al procés participatiu
de la Colònia Castells. A la Colònia Castells hi ha uns cartells en contra del projecte. Un
representant de Junts li va dir que van fer un prec que no ha tingut resposta. Demana millorar
els jardins més enllà de la neteja.
6a intervenció: La senyora Ollich esmenta un correu enviat el passat divendres sobre la petició
d’inspecció. Ho entraran per registre i demana que en prenguin nota.
Pel que fa a la Colònia Castells, les expropiacions i permutes es preveu que acabin el 2022, any
en el qual començaran les obres del nou parc. Amb relació a la cura d’elements escultòrics,
han estat treballant per assegurar-ne la conservació. Caldria fer una reunió per veure si es pot
renovar el parc i seguir el procés de planificació i discussió abans de fer la intervenció.
Quant a les peticions d’inspecció, les fan quan se les demanen. Quan tinguin un informe
d’inspecció se n’informarà.
La senyora Irene Morales explica que van rebre el correu i encara no ha arribat per registre.

No havent-hi més preguntes, el regidor agraeix la participació en el dia mundial dels infants,
convida a participar en els actes del dia internacional per l’eliminació de la violència vers les
dones, així com en les activitats programades pel dia mundial de les persones amb
discapacitat. Finalment, clou el Consell de Barri de les Corts a les 19.10 hores.

