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Acta de la sessió del Consell de Barri de les Corts

A Barcelona, a les 18.11 h del dia 9 de juny del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de les
Corts en format semipresencial 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 consellers i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona:
Ivan Condés Sangenís, JxCAT
Manuel Becerra Hormigo, PSC
Presencialment van ser-hi els següents consellers i conselleres:
Lucía García Carretero, BComú
Jordi Guillen Sarrat, BComú
Elisabeth Bercial Fernández, ERC
Irene Morales 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 del darrer consell
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.

2. Informe del regidor del Districte de les Corts
El regidor esmenta que es pacificarà l’entorn de l’Escola Anglesola, que va obrir el gener.
Es va fer el projecte de refugi climàtic de l’Escola Ítaca, per fer un entorn més natural pels

petits de l’escola. Transformació urbanística de l’Escola Duran i Bas, per millorar els usos
del pati. L’Escola Anglesola està treballant un projecte pel pati de manera participada amb
els infants. La Setmana Jove de les Corts es realitzarà els dies 1, 2 i 3 de juliol als jardins de
Magalí. A més, informa que s’urbanitzarà el parc de la Colònia Castells, que es troba en
fase d’exposició pública. Finalment, es realitzarà el primer Festival Maker de les Corts.

3. Presentació de la Taula de Dones
La consellera de Feminismes, senyora Lucía García, presenta la Taula de Dones de les
Corts. És un òrgan de participació on convergeixen polítiques públiques feministes de
Ciutat, polítiques de Districte, i el treball d’entitats i veïnes de les Corts. En formen part la
consellera de Feminismes, la tècnica Lola García, i la coordinadora Laura Núñez. També en
poden formar part les conselleres dels grups polítics, representants d’entitats, i dones a
títol individual.
La senyora Carme Maggi, presidenta del grup Mou-te les Corts, fa un resum de la història
de la Taula de Dones des de l’any 1990. Convida a totes les dones a col·laborar.
Una veïna explica que estan fent servir la Viquipèdia per intentar treure dones de l’oblit, i
recorda el canvi de nom del carrer Masferrer, ara Dolors Masferrer i Bosch.
La senyora Àngels Sánchez recorda que estan a les xarxes socials i que el resum de la
Taula de Dones es pot trobar al seu blog. També porten el cicle de cinema i convida a
participar.
El regidor comenta el projecte per traslladar el PIAD a l’espai de la Colònia Castells.

4. Projecte de pressupostos participatius
El regidor comparteix que es va fer la presentació dels disset projectes que es posen a
votació a través de la plataforma decidim.barcelona. Es tracta d’una experiència de
democràcia directa i crida a la participació.

5. Protegim Escoles
El senyor Guillem Osca, tècnic del Departament d’Obres, presenta Protegim Escoles, un
projecte de millora dels entorns escolars. Es preveu executar les actuacions del 2021
durant l’estiu perquè al setembre estiguin finalitzades. S’engegarà la definició de les
propostes de cara al 2022. A l’Escola Lavinia s’elevarà la calçada i es reordenarà el trànsit.
A l’Escola Ítaca es farà una actuació de mobiliari i pintura, i s’ampliarà el pas de vianants
del carrer de Numància. A Santa Teresa de Lisieux es farà una actuació de mobiliari i
pintura i s’eliminaran places d’aparcament de motos. A les escoles Anglesola i Xiroi, es
pacificaran els trams propers del carrer d’Anglesola, es reordenarà el trànsit, amb canvi de
sentit en dos carrers, i es desplaçarà el carril bus.

6. Nous semàfors al Barri
El senyor Guillem Osca explica que es posaran dos nous semàfors, a les cruïlles de
Taquígraf Martí amb Joan Güell i al carrer de Numància, davant del parc de les Corts.

7. Torn obert
1a intervenció: La senyora Maria Dolors denuncia l’incivisme a la plaça de Caba. Els veïns van
fer un escrit demanant el tancament del parc a la nit.
2a intervenció: La senyora Alina Orrico comparteix que el parc de Joan Altisent no està adaptat
per a persones amb discapacitat i pregunta si es planegen millores. També pregunta per la
paret del que considera una construcció il·legal.
3a intervenció: La senyora Marta Olich, en nom de la Plataforma Salvem el Patrimoni de les
Corts, demana que el regidor els rebi abans de la concessió de la llicència de Can Capellanets.
També demana saber perquè l’ajuntament es nega a expropiar la finca. Es preparen diverses
mobilitzacions i recursos judicials. Considera que l’Ajuntament no els escolta.
4a intervenció: La senyora Adela Agelet expressa la seva sorpresa per la congelació de millores
al parc d’Europa-Anglesola, i pregunta què es pot fer. Creu que l’espai de Cristalleries Planell
s’ha malbaratat, el compara amb una muntanya russa, i demana testimonis gràfics de l'ús.
Davant de l’Escola Ítaca hi ha un arbre que estava protegit per unes pedres que ja no hi són.
Demana posar arbres i bancs al carrer d’Anglesola, i replantar els arbres de Taquígraf Garriga.
Amb referència als usos incívics, el regidor manifesta que parlaran amb la Guàrdia Urbana i
amb Serveis Socials.
El regidor informa que, a més dels pressupostos participatius, hi ha òrgans de participació on
tots els ciutadans poden fer la seva aportació. S’enviarà la brigada per veure les necessitats
dels jardins de Joan Altisent. Des de l’Ajuntament estan a favor de dignificar parets mitgeres,
però és necessari l’acord dels propietaris de la finca.
Pel que fa a Can Capellanets, s’ha de prioritzar la inversió. Fa més d’una dècada que es reclama
la construcció d’una residència per gent gran a la Generalitat, que és qui té la competència.
Quan hi hagi una proposta de llicència per executar el pla urbanístic, es parlarà amb els veïns.
Quant al parc d’Anglesola, el regidor expressa que s’estan estudiant elements per millorar
l’entorn. La diferència de cota entre carrers és molt difícil d’arreglar i les rampes hi són per
garantir l’accessibilitat. Respecte a l’arbre esmentat, es comprovarà el seu estat. Es mirarà si és
possible posar bancs al carrer d’Anglesola i s’avisarà a Parcs i Jardins pel replantament
d’arbres.
5a intervenció: Una veïna de vuitanta-dos anys denuncia que la grua es va emportar tres
vegades el seu cotxe perquè no hi ha aparcament.

El regidor respon que les reserves d’estacionament assignades a una matrícula concreta estan
vinculades a persones que tenen un certificat de discapacitat. No es pot aparcar a la babalà
perquè s’ha de garantir el pas d’una ambulància o camió de bombers. L’encoratja a anar
caminant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, si compleix els requisits.
6a intervenció: El senyor Ricardo Alonso Sánchez dona el seu suport a les veïnes que
denuncien la situació a la plaça de Caba. Creu que si s’autoritzen terrasses no poden estar
fetes de palets i canyes.
El regidor expressa que durant la Covid s'han fet actuacions d’emergència per salvar llocs de
treball. La setmana anterior es van presentar els dos formats nous que s’han homologat per les
noves terrasses de Barcelona, que s’aniran implementant i es finançaran a mitges. Tothom vol
un espai públic de qualitat. A Barcelona hi ha més de 4.000 terrasses i és un projecte
d’envergadura.
El regidor agraeix la participació i clou el Consell de Barri de les Corts a les 19.46 hores.

