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Acta de la sessió del Consell de Barri de les Corts 

 

A Barcelona, a les 18.00 h del dia 7 de març del 2022, es fa la sessió del Consell de Barri de les 

Corts a Cristalleries Planell (carrer del Doctor Ibáñez, 38). 

 
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 Sánchez, PSC 
Manuel Becerra, PSC 
Jordi Guillén, BComú 
Elisabet Bercial, ERC 
Mario F Campelo, ERC 
Sergi Mariné Santos, JxCAT 
Joan Castelló, Valents 
Sonia Reina, Cs 
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, el senyor Joan Ramon 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. Pla de prevenció d’incendis domèstics 



 
 

 

 

El senyor Carles Chico, cap de Guàrdia dels Bombers, parla de com evitar un incendi a casa 

i com actuar si se'n produeix un. Explica que, en comptes de sobrecarregar els endolls 

múltiples, s’ha de repartir la càrrega. Cal allunyar els radiadors de zones combustibles i 

evitar l’acumulació d’elements combustibles. No s’ha de manipular la instal·lació elèctrica. 

Es produeixen molts incendis per rentadores i assecadores que queden sense vigilància a 

la nit. Si es produeix una fuita de gas, no s’ha de tancar els llums ni desendollar aparells; 

cal tancar la clau de pas del gas, ventilar i trucar al 112. També són font d’incendis les 

olles al foc i la càrrega de bateries sense vigilància. Pel que fa al detector de fum, és 

econòmic i salva vides. La gran majoria de morts en incendis es produeixen per inhalació 

de fum. El mínim és instal·lar-ne un al passadís d’accés a les habitacions. Idealment, es 

posaria un detector de fum a cada cambra, exceptuant cuines i banys, on poden donar 

falses alarmes. Si es produeix un incendi fora de casa, convé tancar portes i finestres per 

deixar fora el foc i el fum. En cas que es produeixi un incendi dins de casa, és necessari 

tancar la porta en sortir. Si no es veu la sortida, cal tancar tantes portes com sigui 

possible. Afegeix que, al web dels Bombers de Barcelona, hi ha més consells de prevenció. 

Insisteix en la necessitat de trucar al 112. La trucada arriba a un ‘call center’ i la informació 

s’envia a la sala d’emergències. Val la pena respondre les preguntes que es fan mentre 

arriben. Arriben en menys de deu minuts, així que val més esperar que arriscar-se a fer un 

rescat. 

1a intervenció: El senyor Jordi pregunta si els extintors es poden fer servir. 

El senyor Carles Chico respon que sí. Afegeix que en un primer moment poden extingir 

l’incendi, però si es descontrola arribaran en menys de deu minuts. 

A continuació, el regidor proposa deixar el punt de l’ordre del dia de l’Informe del Regidor 

pel final de la sessió, ajuntant-lo amb el Torn obert. 

3. Futura escola bressol Can Rosés 

El senyor Sergi Salvador presenta l’escola bressol que es farà a Can Rosés. Recorda que 

havia estat una biblioteca, es va utilitzar com a escola infantil provisional, i actualment 

s’està acabant el projecte executiu d’una futura escola bressol municipal. Comparteix que 

el projecte requereix la visió de diferents parts de l’administració. Explica els diferents 

espais projectats: accessos, patis, sales d’usos múltiples, vestidors, bugaderia, cuina, sala 

de professors, etc. Es mostren imatges de l’edifici per il·lustrar-ne la història. 

1a intervenció: La senyora Núria Marín, de l’AVV de les Corts, afirma que la zona de Can 

Rosés és de major contaminació radioelèctrica. Pregunta si ho tenen en compte, si es 

prendrà alguna mesura, i planteja posar un mesurador a la part superior de l’escola. 

El senyor Sergi Salvador desconeix si això s’ha valorat. En pren nota per comprovar-ho. 

El regidor afegeix que les mesures de contenció no es fan a les escoles sinó a les antenes. 



 
 

 

 

2a intervenció: Una veïna planteja no reduir enormement l’espai de la vorera nord de la 

plaça de Can Rosés. Demana protegir un arbre incloent-lo en el projecte. 

El senyor Sergi Salvador expressa que és una cantonada complexa. Quant a l’arbre, tenen 

una reunió convocada amb Patrimoni per veure com poden preservar l’espai. 

3a intervenció: Un veí afirma que l’Ajuntament té l’obligació de controlar les emissions 

elèctriques de les antenes. Creu que els mesuradors s’haurien de tenir en compte en les 

noves actuacions. 

El senyor Sergi Salvador insisteix que ho comprovaran. Demana temps per poder donar 

una resposta. 

4. Ludoteca Guitard: repte Agenda 2030 

La senyora Sara Jaurrieta explica que el Districte s’afegeix a un repte sobre innovació en el 

marc del Mobile World Congress. El Districte ha volgut donar-li una perspectiva 

d’inclusivitat. Aquesta convocatòria vol trobar solucions tecnològiques innovadores a 

reptes urbans. La prova pilot es desenvoluparà a la ludoteca Guitard, amb la possibilitat 

d’extrapolar-la a altres equipaments. Es cerquen solucions amb un nivell de tecnologia 

elevat, un impacte avaluable i mesurable en el temps, i extrapolable a altres 

emplaçaments de la Ciutat. L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat participarà 

del 50% de la despesa i amb la participació d’entitats de discapacitats de l’entorn. Es troba 

en el punt de la convocatòria oberta i ja hi ha empreses que s’hi estan presentant. Es farà 

una avaluació interna tenint en compte totes les entitats i amb un jurat extern. 

Aproximadament el 9% de la població presenta alguna discapacitat. A l’espai de la 

ludoteca Guitard ja hi participen cinc o sis persones amb discapacitat i, un cop al mes, es 

cedeix l’espai a una entitat que treballa amb nens amb diferents discapacitats. El repte 

pretén que la ludoteca sigui més inclusiva, adaptant millor els espais, els materials, i amb 

una comunicació més accessible i inclusiva. La convocatòria romandrà oberta fins al 30 de 

març, a l’abril es farà l'avaluació i el mes de maig se sabrà el guanyador. Es definirà i 

s’implantarà el projecte i es farà una avaluació el gener o febrer del 2023. L’equipament 

és a un pati interior del carrer de Guitard, al costat de l’associació Esclat, i l’accessibilitat 

n’està garantida. 

1a intervenció: La senyora Marín creu que per fer un equipament realment inclusiu 

s’hauria de reservar espai per a persones d’elevada sensibilitat a la radiació. 

5. Mobilitat nucli antic les Corts  

El regidor informa que aquesta qüestió va ser tractada en una sessió anterior i, arran de la 

problemàtica expressada pels veïns, van fer una passejada molt productiva i ara s’estan 

acabant d’implementar diferents modificacions. 



 
 

 

 

El senyor Bassa explica que el centre històric està encerclat pel carrer de Numància, 

travessera de les Corts, el carrer de Galileu, i el carrer d’Anglesola. El juliol del 2021 es va 

inaugurar el parc de Margarita Rivière, que és un pulmó pel barri. També va comportar la 

pacificació dels carrers de Joan Gamper amb plataforma única. L’estiu del 2021, dins del 

Protegim Escoles, s’ha pacificat la plaça del Sol de Baix, el carrer d’Eugeni d’Ors i l’entorn 

de l’escola Anglesola i l’escola bressol Xiroi. Això ha comportat la restricció completa del 

trànsit de sortida al carrer d’Anglesola. Part dels carrers de Solà i del carrer d’Anglesola es 

va fer de doble sentit per permetre la mobilitat del barri. Molta gent tenia l’hàbit de fer 

drecera per Anglesola i, en trobar el carrer tallat, començaven a fer voltes pel barri. Es va 

reforçar la senyalització del carrer d’Europa, es va mesurar el pas de vehicles, i es va veure 

que minvava el pas de vehicles. Al carrer del Dr. Ibáñez, en haver-hi una zona de càrrega i 

descàrrega, i aparcaments de motos, l’espai quedava reduït i els cotxes passaven tocant la 

vorera, per això es va posar un enfilall de fitons que ha estat molt efectiu. Es proposa 

canviar el sentit del carrer del Dr. Ibáñez. La senyalització per minvar l’accés al carrer 

d’Europa era poc visible, es va senyalitzar al mig de la calçada i es van prohibir les motos a 

la vorera. 

6. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

El regidor recorda que el 8 de març és el dia de la dona i convida tothom a participar en 

els actes que es fan al Districte i a la Ciutat. Tot seguit, informa que es va fer el 

carnestoltes del Districte amb un gran èxit. Esmenta les actuacions de manteniment i 

millora que s’han fet: reurbanització del carrer de Fra Luis de Granada, arranjament de 

voreres de trams dels carrers de Numància, Marquès de Sentmenat i Taquígraf Garriga, 

instal·lació de dos nous semàfors a Joan Güell amb Taquígraf Martí, i un nou pas de 

vianants semaforitzat davant de la plaça de les Corts. Subratlla les actuacions associades 

al Protegim Escoles. S’estan executant les obres de rehabilitació de la façana de la seu del 

Districte i les obres del nou Espai Jove de les Corts. Pel que fa als equipaments, s’està fent 

el projecte d’acondicionament de dos locals a la Colònia Castells i s’està negociant la 

compra de setze locals entorn del mercat de les Corts. Ha de ser una aposta per obrir el 

barri al mercat, facilitar els accessos, i fer el mercat un entorn més atractiu des del punt 

de vista comercial. Esmenta el projecte de pacificació del carrer de Galileu, entre avinguda 

de Madrid i travessera de les Corts. Es preveu iniciar les obres el darrer trimestre 

d’enguany i s’espera poder fer una sessió informativa durant els pròxims dies. Finalment, 

comenta que els expedients d’expropiació de la Colònia Castells segueixen el seu curs i es 

preveu començar les obres el mes de maig. 

7. Torn obert 

El senyor Jordi Guillén, amb referència a un requeriment de la senyora Adela Agelet, 

relata la percepció que la informació del Districte no sempre arriba als veïns. Van veure 

que la informació es troba al web de forma clara. Arran d’aquest fet va sorgir la idea de 



 
 

 

 

dissenyar un cartell per col·locar als TAM, amb l’adreça web i un codi QR. El departament 

de comunicació hi està treballant. 

Quant a la petició del senyor Eduard Català de donar una informació preceptiva, el senyor 

Guillén comenta que el Consell de Ciutat està treballant en els problemes de mobilitat i 

civisme en els grans esdeveniments esportius a la Ciutat. A les Corts, la Guàrdia Urbana té 

un gran dispositiu pel Barça amb actuacions, com talls de carrers, que poden causar 

inquietud, i aquest és un dels assumptes que es tractaran. 

Per acabar, el senyor Guillén presenta les Cristalleries Planell, on hi ha el Consorci per a la 

Normalització Lingüística i Barcelona Activa, és seu de l’escola d’adults, i fa la funció 

d’espai d’entitats. 

1a intervenció: La senyora Marta Escudero comparteix que sempre han aparcat a l’àrea 

verda de dalt de la Diagonal i, a partir del gener, han començat a emportar-se els vehicles 

de la zona tretze. Insisteix que als senyals posa zona tretze i hi haurien de poder aparcar. 

2a intervenció: La senyora Adela Agelet comenta que la participació dels veïns en el 

disseny del parc de les Corts es va acabar el 2018. Manifesta la seva oposició al projecte 

per la mala representació de la memòria històrica i per la disposició dels equipaments, 

que no facilita l’ús del parc. Admet que ha augmentat el nombre d’arbres, però creu que 

no s’han resolt els grans problemes. Des que es va inaugurar el parc, ningú de 

l’Ajuntament ha preguntat l’opinió als veïns. Creu que hi ha hagut poca participació. 

3a intervenció: El senyor Daniel Navajas manifesta la seva preocupació per una possible 

paralització del parc de la Colònia Castells. Demana no deixar perdre el pressupost ja 

aprovat. El projecte va estar en exposició pública i va haver-hi quatre al·legacions. No 

s’oposen al fet que hi hagi modificacions en el projecte final, però demana que el projecte 

no quedi parat. 

4a intervenció: El senyor Jordi Guillén llegeix la intervenció del senyor Josep Petit Garcia: 

«Celebració d’actes sorollosos al carrer, programats o no, que poden impedir el normal 

desenvolupament d’altres actes programats amb molt de temps, que coincideixen en 

horari i lloc i que també tenen el suport d’aquest Ajuntament. Està establerta algun tipus 

de coordinació perquè no torni a succeir el mateix que el passat diumenge 19 de 

desembre?» 

5a intervenció: La senyora Pilar Iñiguez afirma que hi ha molta gent que embruta els 

carrers. La nit de dissabte a diumenge totes les porteries del carrer de Lluçà van aparèixer 

amb pintades. 

El regidor, amb referència a l’àrea verda, respon que aquesta incidència ja està arreglada. 

Van canviar la senyalització i el tros de dalt de la Diagonal ara és una zona de transició 

entre les zones tretze i catorze. 



 
 

 

 

Quant al parc de la Colònia Castells, el regidor recorda els dos moments de participació: 

un d’exhaustiu el 2018 i un altre en la fase de redacció del projecte. Existeix un consens 

polític i social i no es pot debatre eternament. No tenen pressa per inaugurar-ho, però la 

ciutat ho exigeix. La prioritat va ser l’expropiació i, en segon terme, tirar endavant el parc. 

Pel que fa a la intervenció del senyor Petit, el regidor creu possible que alguna activitat 

coincidís amb un concert d’orgue a la plaça de la Concòrdia. Constata que es va tractar 

d’un correfoc. Demana que se’ls faci arribar el calendari d’activitats. Puntualment es 

poden produir disfuncions. Entén la molèstia i se solidaritza amb l’organista. Estaran més 

atents a aquestes qüestions, que segur que es poden resoldre. 

El regidor, sobre la intervenció de la senyora Pilar Iñiguez, comenta que al setembre 

comença la nova contracta de neteja. A la vegada, s’ha de tenir cura del civisme. Descriu 

la neteja de la Ciutat com un pacte ciutadà, on la ciutadania intenta no embrutar i 

l’Ajuntament procura netejar. Creu que seria bo fer una campanya de foment del civisme. 

6a intervenció: Una veïna expressa la seva inquietud per la línia d’autobús X1. Proposa 

que vagi de Diagonal Mar a Maria Cristina. 

El regidor comunica que faran arribar la proposta a TMB. 

7a intervenció: El senyor Josep Morán assenyala que a molts jardins de les Corts no hi ha 

cap rètol amb el nom. 

8a intervenció: La senyora Adela Agelet, quant a la reurbanització de l’avinguda de 

Madrid, pregunta si es posaran en contacte amb les entitats. 

El regidor creu que s’hauria de comprovar si falten plaques del nomenclàtor. Si falta 

alguna placa, la reposaran. 

Amb relació a l’avinguda de Madrid, fa uns dies es va constituir el grup impulsor pel 

procés participatiu de l’avinguda de Madrid. Prenen nota perquè convoquin a la senyora 

Agelet a les properes sessions. El compromís d’aquest mandat és fer les intervencions 

tàctiques i disposar d’un projecte consensuat que poder tirar endavant el proper mandat. 

9a intervenció: El senyor Joan comparteix que, als jardins de la Font dels Ocellets, hi ha 

rètols amb el nom de Jiménez i Iglesias, que creen confusió. 

El regidor pren nota de la qüestió. 

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

19.47 hores. 


