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Acta de la sessió del Consell de Barri de les Corts 

 

A Barcelona, a les 18.02 h del dia 29 de juny del 2022, es fa la sessió del Consell de Barri de les 

Corts al Saló de Plens del Districte (Pl. Comas 18). 

La taula que presideix el Consell està formada per: 

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: 

 

Carlos Hornero, PSC 
Manuel Becerra, PSC 
Laura Cañadas, BComú 
Jordi Guillén, BComú 
Irene Pardo, PP 
Joan Castelló, Valents 
Elisabet Bercial, ERC 
M Mercè Garrigosa, ERC 
Mario F Campelo, ERC 
Ivan Condés, Junts 
 
La sessió va ser retransmesa en temps real a través de la plataforma digital de participació de 
l'Ajuntament de Barcelona decidim.barcelona. 
 
El senyor Joan Ramon Riera, regidor del Districte, dona pas a l’inici del Consell de Barri. A 

continuació, proposa canviar l’ordre dels punts de l’ordre del dia, que queden així: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Cuidem Barcelona 

3. Projecte Konsulta’m 



 
 

 

 

4. Estat de les obres i inversions barri les Corts 

5. Pressupostos Participatius: Pista de bàsquet carrer Morales/Montnegre 

6. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

7. Torn obert 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

1a intervenció: Una veïna considera que algunes preguntes plantejades a la sessió 

anterior no van rebre resposta i pregunta quan es respondran. 

El regidor fa saber que la gravació de l’anterior Consell de Barri es pot consultar al web. 

L’acta reflecteix allò que va succeir durant la sessió, però no té el mateix detall. Demana 

no esperar a l’acta de la sessió per plantejar preguntes. Si es planteja alguna esmena 

concreta, podrien repassar la gravació i deixar l’aprovació de l’acta per la propera sessió. 

2. Cuidem Barcelona 

El senyor Vicenç Ferrer, responsable de manteniment de Parcs i Jardins, explica que el pla 

Cuidem suposa un nou model de manteniment que farà que la Ciutat estigui més neta i 

ben cuidada. Es vol reduir els residus al mínim i tindre un aire de millor qualitat per a la 

ciutadania. Es basa a invertir en més treballadors per adaptar-los més i millor a la Ciutat, 

escoltant de primera mà al veïnat, i dissenyant millors actuacions de neteja i 

manteniment de l’espai públic. S’està desplegant el pla Cuidem a tots els barris i es 

comencen a veure els canvis. Una ciutat més ben cuidada farà que siguem més curosos en 

mantenir-la. Es vol involucrar al veïnat i involucrar-hi la gent. 

Inclou una inversió de 70 milions d’euros pel manteniment de carrers, places i parcs. A la 

Ciutat hi ha un total de 5.700 operaris municipals al servei de Manteniment. La partida 

d’aquest àmbit és de 335 € per cada barceloní: 117 € per neteja viària, 67 per recollida de 

residus, 39 pel manteniment de Parcs i Jardins, 16 € pel clavegueram, 18 € per 

l’enllumenat, 69 pel paviment de vies públiques, 5 € per protecció contra la contaminació 

lumínica i atmosfèrica, i 4 € per protecció i millora del medi ambient. 

Tots els organismes de l’Ajuntament estan involucrats en el pla. El full de ruta es fixa en 

els àmbits del manteniment, millora de la percepció, i corresponsabilitat amb la 

ciutadania. El 2021 es van fixar 10 emplaçaments a cada districte on calia reforçar el 

manteniment. Es vol conèixer quines necessitats té el veïnat en aquests espais. La nova 

contracta de neteja ja funciona a cinc districtes i s’estendrà a la resta a partir de 

setembre. S’han contractat informadors que treballen al carrer. 

Pel que fa al pla de xoc que va arrencar l’octubre passat, s’han baldejat 1.700.000 m², 

6.533 m² de pintades retirades a parets i façanes, 2.585 m² de neteja exterior, 50.078 m² 

de zona verda desarbrada i desbrossada, s’han reparat 792 bancs, 254 pilones, 2.052 m² 

de voreres en mal estat, i 1.350 senyals verticals. 



 
 

 

 

En el cas de les Corts, es va donar prioritat a les actuacions al voltant del Mercat, la plaça 

de la Reina Maria Cristina, plaça del Sol de Baix, jardins de Can Bruixa, plaça de Comas, 

jardins de Sant Joan de Déu, i la plaça de les Corts. Arrenca ara un procés amb l’objectiu 

de dissenyar plans de manteniment integral de cada barri. La setmana vinent començaran 

a fer passejades per copsar els problemes que veu el veïnat i traslladar-los als operadors 

perquè hi actuïn. Es vol fer un seguiment i explicar les coses que s’han fet. 

La nova contracta de neteja pretén oferir un millor servei, adaptació als canvis, eficiència 

en la prestació dels serveis, innovació tecnològica, sostenibilitat ambiental i transparència, 

així com contractació social amb perspectiva de gènere i personal d’inserció. Hi ha més 

inversió econòmica, recursos humans i materials, transparència, responsabilitat social i 

ambiental, i flexibilitat per adaptar-se a cada barri. 

La inversió anual per la recollida de neteja és de 307 milions. La plantilla s’augmenta amb 

400 persones dedicades únicament a la neteja. S’incrementa el nombre de contenidors 

fins a 25.200 i s’aposta pel vehicle elèctric amb 600 vehicles nous. 

1a intervenció: Una veïna demana com es poden assabentar de les passejades i com s’hi 

poden apuntar. 

El senyor Vicenç Ferrer comunica que ja s’ha anunciat i ho ha vist en un taulell d’anuncis. 

El regidor anuncia que la passejada serà el 5 de juliol a la plaça de la Concòrdia. 

2a intervenció: La senyora Adoración González explica que s’han posat set contenidors 

davant de casa seva, al carrer d’Europa, amb problemes de soroll, rates i brutícia. Proposa 

que ho vagin a veure i pensin on es poden ubicar. 

3a intervenció: La senyora María Ángeles Lindes, quant als contenidors, manifesta que 

encara que es facin servir cotxes elèctrics els vidres continuaran fent soroll. Creu que la 

gent és incívica i llença tot a la vorera. Als entresols, no poden ni obrir les finestres. Amb 

relació al trànsit, passen massa camions i cotxes. 

4a intervenció: La senyora Laura Coma suggereix que, a més de fer passejades, s’habiliti 

un portal web o aplicació on poder enviar fotos. 

5a intervenció: El senyor Juan Antonio Menéndez comenta que a Can Cuiàs hi ha un parc 

sense retolació on caguen els gossos mentre els amos trepitgen la gespa. Afegeix que hi 

ha una pintada que no s’ha esborrat. Cada dia els gossos borden a totes hores. Critica que 

es reguin les plantes dels balcons sense posar res a sota. 

El senyor Vicenç Ferrer assenyala que les passejades són per veure què passa al territori, 

prendre’n nota, i fer-ho saber als operadors municipals per donar-li resposta. 



 
 

 

 

El regidor pren nota de la ubicació dels contenidors i els responsables de neteja s’ho 

miraran. Quant a l’aplicació Barcelona a la Butxaca, funciona perfectament, però també és 

rellevant organitzar passejades per compartir la visió dels veïns. Amb referència als jardins 

de Can Cuiàs, miraran si hi ha qüestions de manteniment, neteja o civisme. 

3. Projecte Konsulta’m 

La senyora Núria Martínez, infermera del CSMIJ, explica que el projecte Konsulta’m és un 

programa de l’Ajuntament d’atenció al malestar emocional i el patiment psicològic per a 

joves i adolescents dels 12 als 22 anys. També assessoren professionals com professors 

d’escola o monitors, així com a les famílies. El programa va començar el 2018 

conjuntament amb Sarrià, però des de l’abril hi ha un punt al Districte, al carrer de Dolors 

Masferrer. Ofereixen atenció, detecció i orientació envers el malestar, agreujat per la 

pandèmia. El servei és gratuït, s’hi pot anar sense cita prèvia, i també atenen mitjançant el 

telèfon o el correu electrònic. L’atenció presencial es fa els dilluns de 16.30 a 19.00. 

Treballen en xarxa, coordinant-se amb altres entitats i agents. El 2021 va ser l’any on va 

pujar més la demanda, tant pel que fa als joves com als professionals. El perfil majoritari 

és de noies de més de 18 anys. 

1a intervenció: Una veïna pregunta si disposen de servei de traducció. 

La senyora Núria Martínez comenta que no s’ha trobat amb aquest requisit, però si fos 

necessari mirarien la manera de donar-li resposta. 

2a intervenció: Una altra veïna pregunta quina relació tenen amb els CAP i troba sobrer 

escriure el nom amb K. 

Pel que fa a la K, la senyora Núria Martínez creu que és una qüestió d’opinió. Fa saber que 

el CSMIJ està ubicat al mateix lloc que el CAP Montnegre, mantenen reunions freqüents, i 

formen part de les mateixes xarxes. 

4. Estat de les obres i inversions barri les Corts  

El senyor Albert Bassas enuncia les intervencions finalitzades al barri de les Corts: 

semaforització de la cruïlla de Joan Güell amb Taquígraf Martí i instal·lació d’un semàfor al 

carrer de Numància, davant de la plaça de les Corts; ampliació de la vorera a l’avinguda de 

Madrid; arranjament de voreres al carrer de Numància, entre la travessera de les Corts i 

Marquès de Sentmenat, travessera de les Corts, entre Nicaragua i Equador, enfront dels 

jardins de Can Cuiàs, i Taquígraf Serra, entre Equador i Nicaragua; rehabilitació de la 

façana de la seu del Districte; reparació de la coberta del Centre Cívic Can Deu, per evitar 

goteres i humitats; nous marcadors i proteccions als pilars del pavelló de l’Illa; actuacions 

de manteniment diverses als equipaments del Districte; i arranjament del Carrer Fra Luis 

de Granada amb ampliació de voreres i carril bici. Les intervencions en execució són: 

estudis per ampliar l’àrea de jocs infantils del parc de Margarita Rivière, reforma de l’Espai 



 
 

 

 

Jove de les Corts, redacció del projecte de reurbanització de l’avinguda de Madrid, estudis 

per ampliar la Ludoteca Guitard, ampliació de plaques fotovoltaiques a la Seu del Districte 

de les Corts, urbanització de la zona verda de la Colònia Castells, i l’avantprojecte de les 

casetes de la Colònia Castells. També es preveuen aquestes actuacions: arranjament de 

voreres a Marquès de Sentmenat entre els jardins de Can Cuiàs i Numància, Entença entre 

Josep Tarradellas i Gelabert, i travessera de les Corts entre el carrer de les Corts i Carles 

III; renovar el paviment de la plaça del Sol de Baix, plaça de Caba, i jardins de Joan 

Altisent; substitució del paviment de l’edifici Atalaya per evitar filtracions a l’aparcament; 

instal·lar un punt de bàsquet a la plaça del Carme; millora de l’accessibilitat al carrer de 

Josep Irla i Bosch; projecte de reforma del local al carrer de Morales 12-18; rehabilitació 

de la façana de la seu del Districte; marcació del que foren els límits de la Presó de Dones 

de les Corts; reurbanització del carrer d’Europa, entre Gandesa i Doctor Ibáñez; pacificació 

de l’entorn de l’Escola Duran i Bas; projecte de carril bici de la travessera de les Corts, amb 

execució de la primera fase entre Carles III i Joan Güell; ampliació del pavelló de l’Illa amb 

una segona pista; reurbanització del carrer de Loreto; pacificació del carrer de Galileu 

entre Caballero i Can Bruixa; diverses actuacions en entorns escolars del programa 

Protegim Esoles; renovació dels jocs infantils de la plaça de Comas; arranjament dels 

Jardins de Clara Campoamor; i reurbanització dels jardins de Sant Joan de Déu. 

1a intervenció: La senyora Marta pregunta si es farà una presentació dels jardins de Clara 

Campoamor i demana que es dignifiqui l’espai de la Presó de Dones de les Corts. 

2a intervenció: La senyora Adela Argelet comenta que van caure dos arbres als jardins de 

Joaquim Ruyra i un a la travessera de les Corts amb Bordeus, que no s’han reposat. 

3a intervenció: Quant al parc de Margarita Rivière, la senyora Nora denuncia les 

destrosses dels bancs i proposa buscar una alternativa a la rampa del tobogan. Pregunta 

quan s’inicien i finalitzen les obres de la pista de bàsquet, i demana arreglar la font de la 

plaça del Carme. També pregunta si disposen d’informació de Patrimoni sobre les casetes 

i què es farà mentre no rebin resposta. Valora positivament els codis dels parcs infantils. 

4a intervenció: La senyora Meritxell opina que es prefereix tallar la cinta d’un nou parc 

abans que consensuar-lo, i demana parlar amb les veïnes per replantejar-lo. 

5a intervenció: La senyora Laura reclama que puguin participar del parc dels passatges i 

que no es perdi la memòria. Creu que abans d’una pista de bàsquet necessiten habitatges. 

Pregunta quina és la planificació d’execució del parc d’habitatge públic a la zona 

d’Entença, quants metres d’habitatge públic es preveu executar, si s’ha estudiat el pla 

parcial, en quin règim es porten a terme els reallotjaments, i xifres de compra o lloguer 

per analitzar-les. Critica que l’Ajuntament publiqui missatges amb fotografies incorrectes 

a les xarxes. 

6a intervenció: El senyor Francesc vol saber la direcció de circulació del carrer d’Europa. 



 
 

 

 

7a intervenció: La senyora Manrique afirma que un grup de persones volen imposar el seu 

disseny del parc, però el projecte de l’IMU s’ajusta als resultats del procés participatiu. 

Demana que es respecti la voluntat de la majoria del barri i es construeixi el parc. 

8a intervenció: Una veïna comunica que reduir l’espai dels cotxes crea inconvenients i 

senten més inseguretat amb el pas de patinets i bicicletes. Al parc de Numància, tenen 

problemes amb un home vestit de dona que està allà quan els nens surten de l’escola. 

El senyor Albert Bassas informa que la reducció de vehicles al carrer d’Europa ha estat 

efectiva. Serà un carrer d’una sola direcció per sortir del barri. Els vehicles que vulguin 

entrar a la zona de la plaça de la concòrdia, ho podran fer per Doctor Ibáñez, i els que 

vulguin anar a la part baixa del barri, ho podran fer pels carrers de Solà, Joan Gamper i 

Déu i Mata. Es vol que els cotxes passin per Gandesa i la Diagonal. Pel que fa a la Presó de 

Dones, saben que hi ha un arbre mort i ja han parlat amb Parcs i Jardins. És un entorn 

monumental i ho han de comunicar a Patrimoni Històric. Hi ha un espai sense recepcionar 

i esperen a una segona fase per urbanitzar-lo. Quant al bàsquet, esperen que l’obra 

estigui adjudicada al setembre i comenci tot seguit. Amb relació a la font, tornaran a 

reclamar-ho al departament de fonts de l’Ajuntament. 

El regidor confirma que es farà una sessió informativa sobre els jardins de Clara 

Campoamor que encara no té data, però es podria fer al setembre. Sobre l’arbrat, estan 

en un pla de repoblació i pren nota dels llocs que resten pendents. També pren nota del 

manteniment del parc de Margarita Rivière i insisteix que estan estudiant reubicar l’àrea 

de joc. A continuació informa que la Colònia Castells està en la fase dos, amb afectació als 

habitatges del carrer d’Entença i execució del parc. Creu que seria moment de parlar de 

com serà la fase tres, quines garanties donen a l’habitatge públic, i proposa convocar la 

Taula d'Habitatge i Acció Social per abordar el futur de l’habitatge a la zona. Amb relació 

als reallotjaments, el sorteig es farà al juliol i es preveu fer els enderrocs a continuació. Es 

podria parlar d’usos provisionals de l’espai. La previsió és de conservar onze casetes al 

passatge de Piera. Parcs i Jardins ha demanat dues casetes pel jardiner i per prestar 

serveis als horts urbans, però les altres estan pensades per usos veïnals. Subratlla que 

moltes actuacions que s’han presentat són d’iniciativa ciutadana i participativa. Hi ha una 

certa dissensió sobre el parc de la Colònia Castells, però s’ha treballat en profunditat el 

verd i el patrimoni, i és el moment de deixar treballar als tècnics. 

Tot seguit, el regidor proposa posposar els punts de l’ordre del dia per informar-ne 

directament al Plenari i passar a les intervencions. 

 

5. Torn obert 

1a intervenció: La senyora Anna pensa que les obres de la línia 9 només poden massificar 

la zona entre Mandri i Manel Girona. 



 
 

 

 

2a intervenció: El senyor Juan Antonio fa saber que, de matinada, els gossos desperten els 

veïns de Numància i Marquès de Sentmenat, i demana horaris d’entrada i sortida als 

parcs. 

3a intervenció: La senyora Nora pregunta si el parc s’ha validat urbanísticament. 

4a intervenció: El senyor Francesc denuncia el soroll a la plaça de la Concòrdia provocat 

per terrasses amb més taules de les permeses, vehicles de repartiment a la matinada, 

aparcament irregular de motos i celebració de diversos esdeveniments, com la festa 

major. Proposa que es faci un mapa sonor de la plaça. 

5a intervenció: La senyora Adela pregunta si els tècnics tenen l'obligació de complir la 

mesura de govern del 20 d’abril, que explica que el patrimoni de la Ciutat està fet de 

monuments i traces. Creu que el parc ha de recordar la gent que va viure a l’espai durant 

100 anys. 

6a intervenció: La senyora Marta, en nom de la plataforma Salvem el Patrimoni de les 

Corts, sol·licita una reunió amb el regidor sobre Can Capellanets. 

El regidor informa que les obres del Metro no tindran cap afectació pels veïns de la zona 

de Manel Girona. La gran afectació de les obres serà a Doctor Marañón, on es preveu 

extreure la tuneladora. Quant a les molèsties dels gossos, faran una campanya 

informativa i la Guàrdia Urbana hi anirà en l’horari on hi ha molèsties. Pel que fa a 

l’urbanisme, es farà un planejament per consolidar les onze casetes com a equipament. 

Amb relació a la plaça de la Concòrdia, la demanda és intensa i, fins ara, s’havien pactat 

uns horaris i uns usos a l’any, però es podrien revisar. Des del Districte es tracta de fer 

servir altres espais. Fa saber que inspeccionaran les terrasses d’aquell entorn i que la 

Guàrdia Urbana pot intensificar les seves actuacions. Es mostra d’acord amb el mapa de 

soroll, però aclareix que les dades del sonòmetre són només un indicador que pot no 

reflectir totalment les molèsties. Quant a Can Capellanets, no han rebut cap notificació. 

Quan la rebin, en podran parlar. Amb relació a la intervenció de la senyora Adela, el 

regidor manifesta que la participació ha de tenir un final. Malgrat algunes disfuncions, han 

tingut cura del patrimoni i estan compromesos amb la mesura de govern i la cura del 

patrimoni. Insisteix que, més enllà del passatge de Piera, és un solar. Han donat prioritat a 

les qüestions del patrimoni i del verd. 

Finalment, el regidor agraeix les intervencions i clou el Consell de Barri de les Corts a les 

20.52 hores. 


