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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’ECONOMIA I HISENDA 

 

A Barcelona, a les 19.30 hores del 12 de febrer de 2019, s’inicia la sessió del Consell sectorial 

d’Economia i Hisenda presidit per la consellera Laura Cañadas, a la sala de reunions de la 

planta baixa del Districte de les Corts (plaça Comas, 18). 

Assistents: 

 Eix Comercial Sants-Les Corts, Reyes de la Corte i Ester Estany 

 Associació de comerciants Les Corts Comerç 08028, Sonia Serret, Nagore Hidalgo, 

Xavi Català i Inés Gómez  

 Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes, Marien Marin i Lourdes Garcia  

 Associació de comerciants El Cor de les Corts, Josep Castillo i Pedro Imaz  

 Elena Diez, Rezero 

 Associació de Veïns de Sant Ramon, Josep M. Menéndez 

 L’Esguard, SCCL, Clara Carbó  

 Tandem Social SCCL, Alena Collado i Blai Collado  

 Jordi Castellana, ERC 

 Matias Ramon, Grup Municipal Demócrata 

 Laura Cañada, Consellera de Comerç BCN en Comú  

 Flora Torrents, secretària del Consell 

 

Ordre del dia 

1.- S'aprova l’acta de l’últim consell de 26 de juny de 2018 

2.- Xarxa Comercial : Les Corts Comerç 08028  

Es presenta l’entitat fent una breu exposició en pantalla del seu recorregut . Va ser 

creada el març del 2017 i fins a la data ha estat en constant creixement, actualment hi 

ha 86 associats . Explica la delimitació geogràfica que son els carrers que formen part del 

barri de Maternitat Sant Ramon. 

Pel que fa a xarxes socials disposen de web, facebook, instagram, i estant connectats 

tots els socis a través del telèfon o whatsapp    

Participen en diferents projectes municipals com és Radars, Comerç i Escoles, Obert al 

Futur, Sant Jordi, Festa Major i Nadal. 



 

 

Son actors actius a diferents espais de participació del districte, Consell de Barri i 

Consells Sectorials. 

També realitzen projectes en col·laboració amb les associacions de veïns del barri. I de 

forma continuada fan accions de promoció pel comerç i territori 

Presenta document com entitat. 

 

3.- Dinamització i Xarxa d’Economia Social i Solidària al districte 

Els representants de Tàndem i l’Esguard expliquen el procés seguit per tal de detectar 

aquelles entitats que complissin criteris d’economia social i solidària a les Corts. Hi havia 

un total de 142 entitats possibles . Es van fer tres reunions de co-creació on hi van 

participar un total de 33 entitats. 

L’objectiu era aconseguir un espai de trobada per tal de posar en comú els diferents 

projectes i intercanviar experiències. Aquesta es va realitzar al Parc de les Infantes el 

mes de desembre. 

A la trobada hi van assistir un total de 25 entitats del barri entre fundacions, cooperatives     

i altres entitats de diferents àmbits . Es van realitzar tallers conferències i  intercanvi  

d’informació entre d’altres.  

Ara ja hi ha una base per a poder continuar el treball i fer créixer la Xarxa d’Economia 

Social i Solidària al districte. 

 

4- Accions comerç sostenible i reaprofitament alimentari  

4.1.- Pel que fa al Comerç Verd i que per tant responen a l’objectiu d’impulsar la 

sostenibilitat com element fonamental d’un consum responsable remarcar que per barris 

tenim la següent distribució 19 establiments al barri de les Corts, 7 al barri de Maternitat 

Sant Ramon i 6 al barri de Pedralbes.  Tots els establiments disposen del distintiu 

“Comerç Verd” que indica i garanteix al client l’excelència en oferta mediambiental. 

Tanmateix tots aquests establiments estant al Mapa de Barcelona més Sostenible. 

 

 4.2.- Reaprofitament alimentari 

L’objectiu és conscienciar sobre el malbaratament alimentari i la importància de prevenir-

lo en el sector de la restauració . 

En aquesta campanya es pretenia conèixer bones pràctiques que ja es realitzen, informar 

d’altres possibles bones pràctiques i adherir-se a la campanya de Remenja’mmm 



 

 

S’han visitat 49 restaurants i 6 hotels , distribuïts per barris, 17 a Pedralbes, 20 a 

Maternitat i Sant Ramon i 18 a les Corts . 

La majoria d’establiments asseguren no generar excedents o generar-ne un mínim ja que 

al llarg del temps han anat ajustant la oferta i la demanda. Com a bona pràctica és que 

la meitat dels establiments ofereix la possibilitat d’emportar-se el menjar sobrant . 

Les Corts és el districte que té més restaurants a Barcelona adherits a la campanya de 

Remenja’mmm 

  

5.- Accessibilitat en l’àmbit del comerç i turisme a les Corts. Bones pràctiques.  

S’entrega la publicació “Accessibilitat als establiments turístics i comercials del districte de 

les Corts “ i s’explica que l’objectiu és apropar l’oferta turística i comercial del districte a 

les famílies i a les persones amb discapacitat intel.lectual .  

Han participat 22 centres en aquest estudi . S’han analitzat diferents aspectes: factors 

ambientals , actitud, formació i bones pràctiques . 

Les recomanacions que van sorgir van ser que es considera necessari fer: 

 formacions específiques 

 manuals i/o orientacions per adaptar l’atenció al client 

 adaptar espais i instal.lacions per a ser inclusius  

 tenir presents materials de suport i adaptar la comunicació  

S’expliquen les accions pilot i les accions d’acompanyament i formació a centres comercials, 

allotjaments i comerç de proximitat. 

 

Sense més assumptes a tractar, el Consell es clou a les 21:40 hores. 

 

 

La Secretària  

Flora Torrents Sesé 

Vist-i-plau  

President del Consell  

Laura Cañadas Pla 


