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Consell de Barri BARRI DE LES CORTS 
Data i lloc 17 de novembre de 2020, sessió no presencial del Consell de 
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Ciutadania 
 
 
Nombre total 
 
Nombre per franja edat (aprox.) 
 
Nombre per gènere (aprox.) 
 

 
Ordre del dia 

 
El regidor, el senyor Joan R. Riera, dona la benvinguda i dona pas a l’inici del Consell de Barri, amb l’ordre del dia 
següent:  

1- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell. S’aprova l’acta anterior sense cap esmena 
2- Informe del regidor, senyor Joan R. Riera 

El regidor informa de diferents assumptes relacionats amb el barri sobre: 
Cultura i educació 

- Festa major. Tot i la situació sanitària, a les Corts hem celebrat la festa major del 8 al 12 d’octubre, 
enguany amb un total de 40 activitats. 

- Nadal.  S’estan organitzant activitats nadalenques per a públic familiar. 
- Espais escolars. El Districte ha posat a disposició dels centres educatius diferents espais en equipaments 



 
 
 
 
 
 
 
 

per poder resoldre les necessitats de crear grups més reduïts en els horaris lectius.  

 
Salut 

- Campanya de vacunació per la grip. L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han arribat a 
un acord per a la cessió temporal de 45 espais municipals a centres d’atenció primària (CAP) de la ciutat 
per facilitar la campanya de vacunació d’enguany. A les Corts s’ha cedit un espai al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas a partir del 20 d’octubre.  

Obres 
- Reparació de la vorera banda Besòs del carrer de Numància, davant de la plaça de les Corts, i reparació de 

la vorera muntanya del carrer del Marquès de Sentmenat. Es preveu renovar tota la pavimentació de les 
voreres, així com reparar els escocells.  

- Urbanització dels entorns del carrer d’Anglesola per l’Institut Municipal Urbanisme i obres de l’Escola 
Anglesola pel Consorci d’Educació de Barcelona.  

- Millores en el clavegueram del carrer de Galileu per Serveis Municipals de Clavegueram.  

Serveis 
- Continuen oberts els serveis d’atenció presencial com el Punt d’Informació i Atenció a les dones (PIAD), 

l’Oficina de l’Habitatge i els Serveis Socials, i tot el suport que donen les entitats que ofereixen aliments. 
- Projecte Radars. Suport a l’entorn de la soledat amb aquest projecte i altres iniciatives territorials amb 

voluntaris i voluntàries que s’obren i obren finestres. 
- Les rutes de districte per gaudir d’un respir tan necessari aquests dies. 

Equipaments 
- Els centres cívics i altres equipaments des de l’oci en línia com tallers, conferències i altres activitats, i 

aprendre a cercar aquests sistemes d’accés tan importants ara. 
- L’Ateneu de Fabricació està obert per a projectes d’aprenentatge digital per treballar les nostres idees de 

futur. 
 

3- Festa Major 2020 

S’explica que el districte de les Corts va celebrar la seva tradicional i bicentenària festa major del 8 al 12 d’octubre 
malgrat la crisi sanitària, amb una festa diferent, on l’objectiu era garantir la seguretat i protecció de tothom. El 
resultat final va ser una proposta amb una programació reduïda, comprimida en cinc dies, amb controls 
d’aforament i reserva prèvia, escenaris alternatius de fàcil control d’accés, i alguns actes que es van retransmetre 
en directe per gaudir-los des del sofà de casa.  
Es presenta l’informe cronològic de comunicació a les entitats, així com les activitats realitzades i entitats 
participants, els espais a l’aire lliure proposats pel Districte i tots els espais de festa que finalment es van ocupar. 
En concret, s’han celebrat un total de 40 activitats (6 d’anul·lades per pluja), i han estat organitzades per 21 agents 
entre entitats i equipaments. Amb una participació de 2.998 entre assistents i espectadors en línia.   
 
 

4- Pla d’actuació per millorar el verd 

S’explica el pla de xoc per millorar el verd que es farà de setembre a desembre al districte. Aquesta necessitat 
sorgeix perquè, a causa del confinament decretat al març, es van interrompre les actuacions planificades; a més, 



 
 
 
 
 
 
 
 

l’abundant pluja amb la nul·la pressió ciutadana, sumat a la vegetació espontània, ha fet tenir una ciutat molt 
verda, i ha calgut un extra per tallar la gespa i netejar els escocells. 
L’inici de curs també ha coincidit amb diverses actuacions extraordinàries com són el reforç d’espais exteriors 
posats a disposició dels centres educatius i els espais verds on s’han realitzat els actes de la Mercè, entre d’altres.  
En aquest període del pla també es duran a terme les feines ordinàries, com és l’inici de plantacions d’arbres a 
falles en parcs i via pública, i la renovació de grups de flors. També s’iniciarà la poda d’arbrat viari durant la 
campanya de poda, d’octubre a març. 
 
 
 
Seguiment dels principals acords adoptats en consells anteriors:  
 
 
Debat sobre el punt de l’ordre del dia  
 
Torn obert de preguntes i respostes 

 
Informacions, canvis del Consell de Barri i comissió de seguiment 
 
Torn obert de preguntes i respostes 
 

- Existeixen inquietuds sobre l’obertura d’un alberg per a toxicòmans indigents a Pere Tarrés, prop de 
centres educatius; preocupa també l’increment de robatoris i actituds incíviques a la zona… 

- Es pregunta si hi ha algun pla de mesures per evitar la brutícia dels gossos i millorar la neteja del nucli antic 
de les Corts i, especialment, al carrer del Taquígraf Garriga, entre els carrers de Galileu i Numància… 

- Es planteja si existeix algun procediment establert per solucionar problemes de contaminació acústica per 
part d’un veí a la seva finca… 

- Es pregunta sobre les mesures que estan en marxa o prevístes als jardins de Campoamor per evitar que 
l’espai infantil i tot l’espai es converteixi en un pipicà… 

- Se sol·licita una solució alternativa a la contaminació acústica dels gossos a la plaça les Corts, també un 
espai alternatiu per a la festa major i altres festes del barri… 

- Existeix molta preocupació per l’acumulació dels contenidors al carrer de Breda, per tots els problemes de 
soroll, brutícia i olors que provoca. També, per la manca d’actuació i multes davant les conductes 
incíviques… 

- Se sol·licita la reparació de la filtració d’aigua a la porta d’accés del pàrquing municipal que hi ha sota el 
Mirall de Pedralbes… 

- Es pregunta sobre les obres de millora i condicionament de la zona verda de la Colònia Castells, quines son 
les fases d’actuació i els terminis… 

 
 

Torn de paraula per a la ciutadania, en què es poden fer preguntes sobre qualsevol tema relatiu al barri.  
 
       Víctor Arrufat i Ramon Navarro, de la Plataforma Infantil i Juvenil, exposen que a l’informe de festa major 

presentat haurien agraït una autocrítica com a Districte i fer un treball conjunt amb les entitats. El regidor 
respon que no vol que ningú se senti ofès perquè els protocols han anat canviant segons les resolucions del 



 
 
 
 
 
 
 
 
Procicat, i ens han obligat a fer una adaptació ràpida per part de tothom, amb els encerts i desencerts que 
hem tingut. L’estratègia és encoratjar-nos a treballar tots i totes plegades i ser capaços d’organitzar-nos per 
construir acords i consensos que ens permetin fer les festes de la millor manera possible. Jordi Guillén agraeix 
la participació al Consell i la paciència demostrada en tot el procés; tothom hem estat a remolc de l’actor 
principal: la crisi sanitària de la covid-19. 

 
 
Tancament del Consell de Barri 

El regidor informa que no hi ha cap intervenció més demanada i agraeix la participació de tothom a la jornada 
d’avui. 

 
 

 
Principals acords sobre els temes tractats 

 
 

 

 
 

 
 
 

Principals temes proposats per la ciutadania 
 

 
 

 


