
 
 
 
 

Districte de les Corts 

Consell de Barri Barri de les Corts 
Data i lloc 21 de novembre a les 18.00 hores, SEU DEL DISTRICTE - Sala de Plens 

 

ASSISTENTS 
Mesa  
Xavier Marcé 
Reyes de la Corte 
Sara Jaurrieta 
Jordi Guillén  
Víctor Arrufat 

Regidor del Districte de les Corts 
Vicepresidenta del Consell de Barri de les Corts 
Gerent del Districte de les Corts 
Conseller de barri de les Corts 
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts 

Consellers/eres  de Districte 
Ivan Condés  
Javier Edrosa 
Carlos Hornero 
Josep Maria Gebelli 
Manuel Becerra 
Javier de Erausquin 
Xavier Cañigueral 

Junts per Catalunya 
Ciutadans 
PSC 
ERC 
PSC 
Barcelona pel Canvi 
PP 

Tècnics municipals  
Eva Albaladejo 
Ana Mas  
Maribel Benito 
Irene Morales 
Xavier Cubells 
Albert Bassas 

Tècnica de Participació 
Tècnica de barri de les Corts 
Coordinadora Territorial  
Consell Municipal del Districte de les Corts 
Director de Serveis a les Persones i Territori 
Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 

Entitats  
AE El Pi de les Corts 
El Jovent Republicà 
AV les Corts 
Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica 
Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica 
Amics de l’Orgue de les Corts 
Òmnium les Corts 
Jovent Republicà de les Corts 
Diables les Corts 
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts 
Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts 
ANC 
MAZ 
Comunitat de Veïns Entença 
Plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts 
Plataforma Bocs de Can Rosès 
Esplai Natzaret 
Federació Plataforma d’Entitats de Persones 
amb Discapacitat de les Corts 

Marc Vicens 
Ferran Montserrat 
Adela Agelet 
Joan Almànziel 
Daniel Fernández 
Josep Morian 
Xavier Agustí 
Elisabet Bercial 
Sergi Osite 
Paula Zamora 
Jorge Silun 
Joan Carles Manzanero 
J. Carlos Santin 
Carmen Manrique 
Marta Ollich 
Ramon Navarro 
Anna Vicente 
Miquel Madrigal 

Ciutadania 
Nombre total 89 
Nombre per franja d’edat menys de 30: 10 

de 30 a 50: 24 
més de 50: 55 

Nombre per gènere  37 dones, 52 homes, 0 altres 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’acta del darrer consell. S’aprova l’acta anterior. 
2. Renovació de càrrecs (vicepresidències i comissió de seguiment). 

Es renova la vicepresidència de la Sra. Reyes de la Corte i es vota a favor d’una segona vicepresidència 
representada pel Sr. Ricardo Alonso. 
La comissió de seguiment es votarà en la pròxima sessió i es recorda que s’hi poden presentar 
candidatures també des del portal Decidim mitjançant aquest enllaç.  
 

3. Informe sobre l’estat del barri. 

Es reflexiona sobre els temes imperatius que afecten el barri: 
› Conflicte amb la nova ruta de l’H10. S’estan discutint amb TMB i l’Àrea de Mobilitat de 

l’Ajuntament solucions parcials a les demandes veïnals. 
› Dèficit en manteniment de parcs i zones verdes. Enjardinament de la zona de l’Escola Anglesola. 
› Espai Barça: socialització del projecte en espai de ciutat i manteniment dels elements pactats 

(sobretot pel que fa a la volumetria). 
› Els terrenys de la Fundació Sant Josep Oriol, en el carrer de Galileu amb Remei. 
› Dotació de serveis en la zona comercial Joan Güell. 
› Taula de Cultura. Dimensionar a escala de ciutat el teixit associatiu i cultural del barri. Es fa 

referència a la taula d’empreses que es va convocar per fomentar la responsabilitat social 
corporativa d’aquestes empreses i el seu impacte en la comunitat. 

› Integració de tots els barris en la Festa Major del districte. 
› Colònia Castells. 

 
4. Informació Colònia Castells 

S’explica l’adequació d’espais per a usos provisionals previs a l’execució del parc de la Colònia Castells 
entre els carrers de l’Equador, Entença i Taquígraf  Serra. Serà una actuació breu (novembre-desembre) i 
consistirà majoritàriament en arbres en jardineres, ornaments urbans, drenants, i quatre contenidors 
per a esplais i entitats. Al carrer de l’Equador es mantindran les casetes.  
 

5. Seguiment projecte Anglesola 

L’Escola Anglesola estarà en funcionament el setembre del 2020. L’alumnat de l’Escola Ausiàs March 
passarà directament a aquest nou equipament i sense inscripció prèvia. L’escola proposa un projecte 
innovador, ja que s’hi treballarà a partir de projectes, sense fer servir llibres de text individualitzats i 
intentant que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i que construeixi ell 
mateix el coneixement. Es planteja invitar a l’equip pedagògic per explicar el projecte. 
L’edifici de l’Escola Ausiàs March s’habilitarà com a institut d’educació secundària. 
 

6. Zona de baixes emissions 

A partir de l’1 de gener del 2020 es prohibirà l’accés a la ciutat als vehicles més contaminants (sense 
distintiu ambiental de la DGT). La ZBE funcionarà de dilluns a divendres en horari laboral, de 7.00 a 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrilescorts/f/3598/
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20.00 hores. La mesura preveu una sèrie d’exempcions: vehicles de persones amb mobilitat reduïda, 
serveis d’emergències i serveis essencials. Es pot consultar aquí. 
Hi haurà un període de notificacions informatives de tres mesos després del qual la mesura entrarà en 
vigor. 
Per saber si un vehicle en reuneix els requisits, es pot visitar aquest enllaç. 
 

7. Presentació i inquietuds dels grups juvenils 

La Plataforma Infantil i Juvenil de Les Corts vol agrupar la totalitat o el màxim nombre d’entitats, 
col·lectius, associacions i joves del districte de les Corts. 
Els seus objectius són promoure la participació ciutadana, fomentar el teixit associatiu i que els i les 
joves tinguin espais al barri. Organitzen, entre altres iniciatives, el Folk Jove, la Festa Major Jove i una 
mostra d’entitats.  
S’explica que en els últims anys no s’han sentit amb el suport del Districte. Demanen tenir menys traves 
administratives a l’hora de plantejar esdeveniments (infraestructura i via pública).  
També es comenta la preocupació per la gestió del futur espai jove. S’al·ludeix a l’esborrany de projecte 
de gestió cívica que es va fer arribar al Districte. Es demana tenir una reunió per parlar d’aquest i 
d’altres temes. 
Es fa referència a altres temes com: subvencions, falta de comunicació, permisos i festa major. 
Es proposa fer una taula de convivència amb diferents agents sobre l’Espai Concòrdia.  
 

PRINCIPALS TEMES PROPOSATS PER LA CIUTADANIA 
 
• Es pregunta sobre l’ús futur de la masia Can Rosés. Es respon que està pendent que es defineixi amb 

el Consorci d’Educació. 
• Existeix inquietud sobre la contaminació que produeix l’aglomeració de parades de busos pròxims al 

recinte de l’Escola Anglesola. Preocupen també les teulades d’amiant dels patis interiors dels 
voltants. 

• Es pregunta sobre l’enderrocament de les cases de la Colònia Castells i els reallotjaments als nous 
edificis construïts. S’explica que és la prioritat del Districte ara mateix, però que s’ha d’esperar a 
l’aprovació del PIM i el PAD, i que qualsevol actuació ha d’estar subjecta al marc normatiu 
(expropiació col·lectiva). 

• Es sol·licita la neteja del solar que hi ha entre els carrers del Remei i de Galileu, propietat de la 
Fundació Sant Josep Oriol. Es demana fer una mesa de diàleg amb relació a la construcció del nou 
edifici en aquest espai. Els veïns i veïnes manifesten preocupació respecte a l’altura i volumetria de 
l’edifici, els usos, la preservació dels jardins que l’envolten i les càrregues socials del projecte. 

ACORDS 
 
• Es planteja invitar a l’equip pedagògic de l’Escola Anglesola per explicar el projecte educatiu 

innovador. 
• S’habilita una llista per inscriure’s a la Comissió de Seguiment de la Colònia Castells. 
• Es farà una revisió del solar entre els carrers del Remei i de Galileu, propietat de la Fundació Sant 

Josep Oriol per comprovar-ne l’estat.  
• S’instal·larà un banc a la parada de bus que hi ha entre la travessera de les Corts i el carrer de 

l’Equador. 

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/
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• Es farà una reunió amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts i es posarà èmfasi a facilitar les 
gestions de les associacions i entitats juvenils. 
 


