
 

 

 

 

 

 

ACTA núm. 2/2018 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE VIA PÚBLICA, 
SEGURETAT, MOBILITAT, SERVEIS MUNICIPALS I PRESIDÈNCIA DEL DISTRICTE 

DE LES CORTS 

 
 
A Barcelona, essent les 19.15 hores del 8 d’octubre de 2018, es reuneix la Comissió Consultiva de Via 
Pública, Seguretat, Mobilitat, Serveis Municipals i Presidència del Districte de les Corts a la Sala del Consell 
del Districte, situada a la planta primera de la seu, a la plaça Comas, 18, sota la presidència del conseller Sr. 
Antoni Coll Tort en substitució de la presidenta consellera Sra. Laura Cañadas Pla a la qual hi assisteixen el 
consellers membres, Sr. Rodolf Mancho Iglesias, Sr. Jordi Castellana Gamisans, Sr. Carlos Hornero 
Sánchez i el Sr. Jorge Carlos Féijoo Suñol; la consellera Míriam Casanova Domenech; assistits per la 
secretària, Sra. Meritxell Cusí i Pérez. 
 
Excusen la seva absència els consellers Sra. Laura Cañadas Pla, Sr. Marc Faustino i Vidal, Sr. Xavier 
Cañigueral González i els regidors adscrits, Sra. Sònia Recasens i Alsina, Sra. Trini Capdevila, Sra. Eulàlia 
Reguant i Cura, Sra. Montserrat Ballarín Espuña i Sr. Alberto Fernández Díaz. 
 
Assisteixen en el públic el Sr. Alejandro Sirvent de Lage, el Sr. Eduard Català, el Sr. Pedro Alonso Velasco, 
la Sra. Adela Agelet, el Sr. Antonio Martín Sanz i el Sr. Daniel Fernández. 
 
El president obre la sessió per a tractar de l’ordre del dia que conté tres punts:  
 
1. APROVAR la designació del cortsenc/ cortsenca d’honor 2018. 
 
2. INFORMAR sobre la proposta de l’AV de la Zona Universitària amb el suport de la Coordinadora de Veïns 
de les Corts, que el carrer per a vianants que properament s’obrirà entre el carrer de Joan Obiols i Keynes 
com a prolongació de Trias i Giro porti el nom de Josep Canals Mercader. 
 
3. INFORMAR sobre la col·locació d’una placa en la façana del edifici ubicat al número 272 de la Travessera 
de Les Corts on va viure el científic Joan Oró, a proposta de l’Associació Catalana de Comunicació 
Científica  (ACCC). 
 
El president explica que els dos primers punts son preceptius i van a votació del Consell de Districte i el 
tercer no ho és però es voluntat del govern saber l’opinió de la resta de grups municipals. 
 
El president Sr. Antoni Coll recorda que el cortsenc/a d’honor és escollit a proposta de persones o entitats 
entre persones o entitats de les Corts i que aquestes mateixes persones o entitats voten els candidats. 
Aquest any s’ha fet de la mateixa manera que els anys anteriors, però tot i així considera que val la pena 
millorar les bases i el procés d’elecció tenint en compte la baixa participació, el baix número de vots i la poca 
o quasi inexistent diferència de vots entre candidats. Per tant, considera que per intentar tenir més 
participació s’ha d’obrir un procés de reforma de les bases de nomenament del cortsenc/a. 
Dit això, explica que han votat 17 entitats. Els candidats han estat: el Sr. Florián Gutiérrez, més conegut 
amb el sobrenom de Guti que s’ha dedicat al funcionament del menjador social de la Parròquia de Santa 
Tecla; el Sr. Martí i Salvador que es el president de l’Associació de discapacitats visuals de Catalunya; la 
Sra. Mª Victoria García, mestra de professió que ha intervingut activament en la vida social de les Corts i ara 
és membre del Consell de dones del Districte, de la ciutat i de l’Institut Català de la dona; i la Sra. Eva Serra 
com a historiadora de ciutat i veïna de les Corts a títol pòstum.  
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El president indica que els resultats han estat molt ajustats. El Sr. Florián Gutiérrez ha obtingut 7 vots,  i el 
senyor Manel Martí i la Sra. Mª Victoria García han obtingut 6 vots. Explica a continuació que la Comissió de 
govern va determinar que fossin aquest cop tres cortsencs. A la Junta de Portaveus que va ser posterior, es 
va decidir que fossin 2 candidats, el primer el Sr. Florián Gutiérrez i la segona la Sra. Mª Victoria García per 
un tema d’igualtat de gènere. Actualment s’ha decidit convocar una nova Junta de Portaveus extraordinària 
per acabar de determinar els cortsencs. 
 
El Sr. Eduard Català intervé en aquest punt manifestant que realment hi han pocs votants i vots, que es un 
procés molt competitiu i ja tenien precedents anteriors en el mateix sentit, ja que hi ha poques entitats que 
voten. 
 
El Sr. Pedro Alonso indica que ja ho va dir l’any passat. 
 
El president contesta que en aquesta sessió no es donen per tancats els cortsencs i que s’acabarà decidint 
amb el conjunt de grups polítics. 
 
El conseller Sr. Jordi Castellana considera que li costa tenir una opinió perquè decidir cortsencs amb tant 
poca diferència de vots 7, 6 i 5 vots es difícil en la seva opinió. Segons el conseller es trist que hi hagi poca 
participació. El seu vot en la Junta de Portaveus va ser abstenció i comenta que li sap greu perquè el 
cortsenc es un reconeixement del Districte. 
 
El president recorda que es vol millorar el procés d’elecció. 
 
El Sr. Pedro Alonso pensa que s’han perdut dos anys i que falten candidats. 
 
El president explica que es va intentar consolidar el procés i que hi haguessin més vots però no s’ha 
aconseguit. Comenta que se’ls hi ha recordat moltes vegades, per això ara s’obrirà un procés per reformular 
les bases. 
 
El conseller Sr. Rodolf Mancho recolza els comentaris de tothom. 
 
A continuació intervé la Sra. Adela Agelet i pregunta si la figura del cortsenc es fa en altres llocs.  
El president li respon dient que ell creu que es d’aquí i que no hi ha aquesta figura als altres Districtes. 
 
El Sr. Pedro Alonso diu que tot i que hi hagi pocs vots vol deixar constància que la gent proposada s’ho 
mereix tot i no estar referendat. 
 
El president llegeix el segon punt de l’ordre del dia i informa que en Josep Canals Mercader va liderar la 
formació de l’Associació de Veïns de la Zona Universitària i que era una persona molt implicada en el 
moviment veïnal de les Corts. Va morir al 2001. Segueix explicant que es recull aquesta proposta de part de 
l’Associació de Veïns de Zona Universitària, que en el Consell de Districte s’informarà i el resultat s’enviarà 
al Nomenclàtor. 
 
El Sr. Eduard Català comenta que hi han entitats que han enviat correus mostrant-se a favor del canvi de 
nom. 
El president contesta que en aquest punt de l’ordre del dia del Consell de Districte participarà la tresorera de 
l’Associació de veïns, la Sra. Asunción Molpeceres per explicar la seva proposta. 
 
La consellera Sra. Míriam Casanova pregunta si s’ha comunicat a la Universitat.  
El president contesta que el senyor Vilalta de la Universitat de Barcelona coneix la proposta però no s’ha 
pronunciat. 
 
El president llegeix el tercer punt de l’ordre del dia i explica que es una decisió del govern i que no és 
preceptiu portar aquest tema al Consell de Districte però que el govern vol compartir la decisió amb els 
grups municipals. Continua explicant que l’Associació Catalana de Comunicació Científica sol·licita la 
col·locació d’una placa a la façana de l’edifici del número 272 de la Travessera de les Corts, per recordar 
que allà va viure el científic Joan Oró. Aquesta Associació té la conformitat de la Comunitat de Veïns de 
Travessera de les Corts 272 per col·locar la placa. 
 



 

 

El conseller Sr. Carlos Hornero intervé per explicar que no votarà a favor ni en contra i tampoc s’abstindrà, 
ja que considera necessari que hi hagi un informe del Comissionat de la Memòria Històrica. 
 
La consellera Sra. Miriam Casanova pregunta si aquest informe que comenta el Sr. Carlos Horneros es 
preceptiu. 
 
La secretaria Sra. Meritxell Cusí explica que per posar una placa no és necessari l’informe del Comissionat 
de la Memòria Històrica, l’únic tràmit necessari es que sigui acceptat per Nomenclàtor. 
 
La Sra. Adela Agelet considera que cada barri té una herència que prové de la gent del barri i que s’haurien 
de posar més plaques amb el nom de gent senzilla del barri que ha fet moltes coses pel mateix. 
 
Un cop presentats tots els punts del dia s’obre el torn de precs i preguntes. 
 
La Sra. Adela Agelet vol recordar que en el mes de Juliol es va parlar de la sobreocupació de la Plaça 
Concòrdia, que entén que s’ha de deixar passar la Festa Major però que no s’oblidin del tema un cop 
passada la Festa Major. El president comenta que ho tenen present però que es va decidir tractar aquest 
tema després de la Festa Major, ja que aquest moment no es el millor a nivell objectiu. 
 
La Sra. Adela Agelet pregunta quan es desenvoluparà el projecte dels jardins d’Anglesola i si es poden fer 
modificacions al projecte. El president respon que el projecte està aprovat per l’Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU) i estan girant la quota als veïns i es comença a licitar l’obra. 
En referència a les modificacions comenta que el projecte està aprovat i s’ha d’executar d’acord a com està 
aprovat, tot i que si que es podran decidir alguns punts en concret dels jardins i que es farà una reunió 
informativa a les entitats i a l’escola bressol per decidir aquest punts. 
 
Sense més assumptes a tractar, el president aixeca la reunió a les 20 hores, del contingut de la qual, 
certifico. 
 
 
 
Vist-i-plau        La secretària 
El president 
 
 
 
 
Antoni Coll Tort       Meritxell Cusí i Pérez 


