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Presentació 
El Programa d’Actuació de Districte (PAD) és el document polític de referència de 
l’acció municipal al districte, i presenta els principals objectius i actuacions previstes 
per al mandat en curs. Com a expressió de la voluntat política de cada govern 
municipal, el PAD fixa les prioritats que han orientat l’actuació dels serveis municipals, 
la concreció pressupostària del mandat i les seves inversions. 

El PAD 2016-2019 va sorgir del resultat del procés de participació que, sota el nom de 
Decidim Barcelona, es va dur a terme a partir d’una primera proposta de l’equip de 
govern actual, entre els mesos de novembre del 2015 i abril del 2016, i en el qual van 
participar centenars de persones, entitats i col·lectius dels diferents barris del districte. 
La proposta final, malgrat que no assoleix els acords polítics necessaris per a la seva 
aprovació formal, va ser assumida per l’equip de govern com a full de ruta de la seva 
acció i transformada en una mesura de govern. 

Aquest document presenta informació sobre el grau d’execució del PAD, en relació 
amb els seus eixos i actuacions, però també és un repàs a tota l’acció de govern duta a 
terme durant aquest mandat. 

Les Corts és el districte menys poblat de la ciutat de Barcelona, amb tres barris ben 
diferenciats tant en la seva estructura urbana com en la seva vessant sociològica. Tots 
tres barris, però, disposen de vitalitat social i d’una xarxa d’entitats cíviques, culturals, 
socials i comercials que marquen la majoria de les dinàmiques col·lectives que es 
generen al territori. Malgrat la imatge generalitzada de ser un districte sense massa 
problemes, que és certa si fem un exercici de comparació amb altres zones de la ciutat, 
l’experiència d’aquests anys ens demostra que la voluntat de prioritzar l’acció del 
govern municipal perquè aquesta esdevingui generadora de polítiques per revertir el 
creixement de les desigualtats passa, també a les Corts, per garantir els drets bàsics i 
fonamentals, tant individuals com comunitaris. Garantir l’accés universal a les 
polítiques públiques i convertir tots els veïns i veïnes en subjectes de ple dret ha estat 
la gran prioritat d’aquest Govern a la ciutat i als diferents barris que la composen. 
Només d’aquesta manera podem garantir una democràcia plena i trencar les barreres 
de classe i gènere per aconseguir societats econòmicament més justes i iguals. L’acció 
de govern d’aquests darrers anys, i les mesures que hem impulsat, intenten contribuir 
a fer un districte de les Corts de drets i d’oportunitats. 

Hem treballat amb la convicció que les Corts és i ha de ser un projecte de construcció 
col·lectiva, que ha d’incloure, en igualtat de condicions, la multiplicitat d’actors que 
intervenen en la ciutat, des de la ciutadania activa i la gent que viu del seu treball fins a 
les institucions de govern, passant pels diferents actors de la societat civil. 



 
 

4 | P à g i n a  
 

Districte de les Corts 

Districte de les Corts 

Aquestes mesures i accions de govern s’han pres des d’una mirada estratègica, a curt, 
mitjà i llarg termini, per tal de construir un districte més equitatiu i inclusiu, on tothom 
pugui viure dignament i on ningú estigui silenciat: tothom ha de tenir l’espai per fer 
sentir la seva veu i que aquesta arribi a tots els nivells de l’Administració i la societat. 

Aquest conjunt d’actuacions, així doncs, defineixen els primers passos d’un projecte 
socioeconòmic que ha de contribuir a una transició cap a una ciutat i uns districtes que 
no poden ser aliens als grans reptes ambientals i energètics del nou segle. 

Les actuacions que resumim en aquest document, vinculades directament al PAD de 
Les Corts, cal considerar-les i analitzar-les com una part, a les quals cal addicionar i 
vincular les que s’han executat a la resta dels districtes i a les generals de ciutat, 
dividides sempre en els cinc eixos següents: 

• Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure. 
• Una Barcelona amb empenta per una economia plural. 
• Una Barcelona més humana i en transició ecològica. 
• Una Barcelona participativa que garanteixi el bon viure. 
• Una Barcelona oberta i compromesa amb el món. 

 
Estat d’execució general del PAD 

El mandat 2015-2019 es va iniciar a la ciutat amb un pla de xoc per als primers mesos 
que va permetre, precisament, no haver d’esperar a l’elaboració del PAM-PAD per 
poder posar en marxa algunes de les mesures polítiques que es consideraven més 
urgents. Algunes d’aquestes mesures ja apuntaven a un canvi en les prioritats en 
relació amb el període anterior, com ara la lluita per les desigualtats, la creació 
d’ocupació digna, la defensa dels drets socials bàsics i la revisió de fórmules de gestió 
de serveis municipals. 

Mentrestant, com dèiem, amb el suport del conjunt de l’organització municipal es va 
elaborar un procés de participació intens en temps, debat i reflexió, per definir el que 
acabaria sent el Programa d’Actuació de Districte, que va treballar la concreció dels 
seus objectius i actuacions a través de projectes i fites susceptibles de seguiment i 
monitorització pel que fa al seu grau d’execució en el temps.  

PAD  
5 Eixos 

29 Línies estratègiques 
107 Actuacions 
272 Projectes 
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El grau d’execució del PAD és del 90,57 % (*) El percentatge és el resultat de la mitjana 
del percentatge d’execució del conjunt de projectes vinculats a les actuacions del PAD. 
Aquest percentatge està desagregat pels cinc eixos, i aquests per les seves 29 línies 
estratègiques.  

(*) Dades de març del 2019 
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El Programa d’Inversions Municipal 2016-2019 - PIM dona informació d’aquelles 
inversions (obres públiques, equipaments, infraestructures...) que formen part de 
l’acció de govern i que estan directament relacionades amb les actuacions del PAD.  
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Principals resultats per eixos   
 

Eix 1. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure. 

 

 

Eix 2. Una Barcelona amb empenta per a una economia plural.  

 

 

 
Eix 3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica.  

 

 

 
Eix 4. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern. 
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Eix 1: Bon viure 

Una Barcelona diversa que asseguri el 
bon viure 
 

1.1 JUSTÍCIA SOCIAL 

Les Corts, un districte inclusiu 

Des de fa anys, el Districte de les Corts es caracteritza pel seu compromís vers la 
integració de les persones que poden ser excloses socialment per alguna característica 
concreta. Fruit d’aquest compromís, es va iniciar el treball amb persones que tenen 
una discapacitat física, psíquica o mental i es va acordar la mesura de govern “Les Corts, 
un compromís vers la inclusió”.  

La mesura recollia una sèrie de línies estratègiques que s’orientaven a la col·laboració 
territorial i la promoció de projectes i activitats conjuntament amb l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMPD), amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat i de crear un espai d’intercanvi i treball col·laboratiu: 
l’Espai d’Inclusió 20+20+20. 

Espai de drets 

Constituït el 3 de novembre de 2013, l’Espai d’Inclusió 20+20+20 ha complert cinc anys. 
Aquest mandat ha estat el de la seva consolidació com a projecte i hi ha assolit 
l’objectiu que es va plantejar a l’inici: crear una xarxa d’agents que treballen de forma 
conjunta i col·laborativa per impulsar projectes que donin resposta als reptes, les 
demandes i les necessitats que tenen els col·lectius més vulnerables, especialment les 
persones amb discapacitat, per tal de millorar la seva qualitat de vida.  

 
Un dels reptes de l’Espai d’Inclusió és sensibilitzar tots els sectors sobre la inclusió 
social i fer-los saber que aquest és un dels eixos estratègics de treball del Districte de 
les Corts. Al llarg d’aquests anys, s’han dut a terme projectes relacionats amb 
l’habitatge, la formació, la inserció laboral, l’esport, la cultura o el lleure, entre d’altres. 
Són projectes que s’han treballat de forma conjunta entre l’Ajuntament, les empreses, 
les universitats, les entitats del tercer sector i les entitats de persones amb discapacitat. 
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Amb aquest objectiu, també s’han fet trobades de treball amb els diversos sectors 
implicats en l’Espai per tal de concretar i definir projectes, així com definir el 
compromís de les organitzacions amb la inclusió, a partir dels seus programes de 
responsabilitat social corporativa. Es tracta doncs, d’aconseguir fer de les Corts un 
territori socialment responsable (TSR). 

Des de la seva constitució, l’Espai d’Inclusió ha impulsat prop de 38 projectes amb la 
participació de diversos agents (Administració, empreses, universitats, entitats del 
tercer sector i entitats de persones amb discapacitat). 

A més, la xarxa de l’Espai d’Inclusió celebra cada any una trobada anual que serveix 
per reunir-ne tots els membres, fer balanç dels projectes duts a terme i presentar els 
projectes de futur. Des de la seva creació, s’han fet sis trobades, la darrera de les quals 
va ser el novembre del 2018 a l’Auditori 1899 del FC Barcelona.  

Actualment, la xarxa està formada per 28 empreses, 17 entitats del tercer sector, 4 
universitats i 22 entitats de persones amb discapacitat. Les trobades anuals han reunit 
una mitjana de 170 assistents.  

Dins dels projectes de l’Espai d’Inclusió, en destaquen:  

• Pis de transició a la vida independent. El 17 de setembre de 2018 es van posar 
en funcionament dos habitatges de transició a la vida independent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat 
de vida, promoure’n l’autonomia personal, fomentar-ne l’autogestió i afavorir 
el trànsit a la vida independent.  
 

• Nadal inclusiu en col·laboració amb la xarxa comercial del districte. El Districte 
de les Corts, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, impulsa la campanya de 
Nadal adreçada al sector comercial i turístic amb l’objectiu principal de fer 
visible el compromís d’aquest territori vers la inclusió social. En la darrera 
edició (2018) hi van participar prop de 800 establiments comercials i hotelers, 
així com altres entitats: l’Associació Esclat, l’Escola Jeroni de Moragas, l’Escola 
Paideia, el Centre Ocupacional Les Corts, el Centre Ocupacional Paideia, el 
Taller Ocupacional Ariadna, l’Associació Discapacitat Visual Cataluny B1+B2+B3, 
el Centre d’Higiene Mental Les Corts, la Fundació Aspace i la Fundació Reto. 
 

• Curs d’ajudants de monitors i monitores en esport i lleure, en col·laboració 
amb CET10, un projecte que pretén, a banda de capacitar les persones amb 
discapacitat intel·lectual en les tasques d’ajudant de monitor, afavorir i facilitar 
la seva inserció laboral posterior en associacions, clubs i entitats esportives i de 
lleure, tant del districte com de la resta de la ciutat. 
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• El reconeixement al projecte Hockey Plus, una competició que vetlla per la 
integració de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica 
d’aquest esport, guardonada en la 50a edició del Festival de l’Hoquei Català per 
la Federació Catalana d’Hoquei.  
 

• Teatre infantil accessible. Des del Districte de les Corts i l’IMPD es promouen 
espectacles infantils inclusius i accessibles per a infants amb discapacitats i les 
seves famílies, un cop al trimestre. Les mesures inclouen el servei 
d’audiodescripció, la visita tàctil a l’escenografia de l’espectacle i al vestuari, el 
servei d’argumentació anticipativa, el servei de subtitulació i el servei 
d’interpretació en llengua de signes. 

Projecte de suport a les persones que treballen com a cuidadores o en tasques 
domèstiques a les llars 

Des del Districte s’ha treballat per impulsar iniciatives d’organització i creació de xarxes 
de suport a les persones que treballen a les llars, per tal de garantir-ne la inclusió social. 
És un treball conjunt amb la Direcció de Transversalitat de Gènere i amb Barcelona 
Activa des d’estratègies diverses: 

• Serveis d’atenció i orientació laboral a les persones que treballen a les llars: 
obertura d’un nou centre a Sants-Montjuïc que dona cobertura a les Corts. 
 

• Disseny d’un nou servei de carrer per a l’orientació laboral i sobre drets a les 
persones que treballen a les llars: carret a l’espai públic amb més presència del 
col·lectiu (novembre del 2018). 
 

• Xerrada informativa a Cristalleries Planell, el dia 28 de novembre de 2018, 
adreçada a persones particulars i usuàries del Servei d’Orientació i 
Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI). També hi participen 
entitats del districte de les Corts i el servei d’orientació sobre drets laborals a 
treballadores de la llar. Es fa l’edició de documentació des de Transversalitat de 
Gènere i la distribució des de diversos punts del districte. 

Centres de Serveis Socials de les Corts 

La missió del centres de serveis socials és prevenir el risc i l’exclusió social de la 
ciutadania. Per aconseguir-ho, es disposa de la cartera de serveis que estableix la Llei 
de serveis socials i de diverses eines i tècniques utilitzades pel col·lectiu de 
professionals (d’educació social, treball social i psicologia). L’atenció que s’hi presta pot 
ser individualitzada, grupal o comunitària.  
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Durant aquest mandat (2015-2018), els serveis socials han atès presencialment un 
total d’11.602 persones. Hi ha hagut 30.356 persones que han disposat d’algun dels 
serveis establerts en la cartera de serveis. D’altra banda, hi ha hagut 792 persones 
beneficiàries de la renda 0-16, amb un total de 837.920 euros. El total de persones que 
han rebut algun servei d’ajuda al seu domicili és de 3.299. Per la seva banda, les 
persones que han rebut un suport econòmic puntual que respon a alguna necessitat 
bàsica han estat 6.752, amb un total de 933.556,81 euros. Finalment, del 2015 al 2018, 
s’han atès 13.753 persones al servei de teleassistència.  

Dels projectes endegats pels centres de serveis socials destaquen els següents: 

• Projecte Radars, que ara funciona als tres barris del districte, amb la darrera 
incorporació del barri de Pedralbes al 2019. 
 

• Àpats en companyia, que cobreix el 100% de les places ofertes (35). 
 

• Sortim en companyia, per afavorir la socialització de les persones en risc 
d’aïllament social, de més de 65 anys, que són usuàries del servei d’Àpats en 
companyia. 
 

• Suport a persones cuidadores, destinat a persones cuidadores de persones 
adultes i que es gestiona conjuntament amb el CAP de les Corts. 
 

• Una oportunitat única, que dona suport i apoderament a famílies 
monoparentals en la capacitat de cura dels infants. 
 

• Efecte mirall, sobre la igualtat de gènere entre adolescents (gestionat amb els 
instituts Les Corts, Ausiàs March i Joan Boscà). 
 

• Tangram amb famílies, per sensibilitzar les famílies sobre els riscs associats al 
consum de substàncies addictives. 
 

• Xarxa d’Infància i Adolescència, destinada a promoure, entre els serveis que 
treballen amb infància i adolescència, una metodologia de treball en xarxa. 
 

• Xarxa 0-3, que celebra una trobada de serveis i recursos que treballen amb 
famílies amb infants de 0-3 anys. 
 

• Habilitats parentals, un grup de suport a pares i mares. 
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• Reforç escolar, un suport socioeducatiu i de reforç escolar per a nois i noies de 
famílies ateses pels centres de serveis socials (CSS). 
 

• 1,2,3 ACCIÓ, un projecte de prevenció de la violència masclista als instituts. 

Punts d’assessorament energètic (PAE) de Barcelona 

Aquest servei té l’objectiu de garantir els drets a l’energia i als subministraments bàsics, 
i de millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, especialment les més 
vulnerables. Així mateix, l’assoliment d’aquest objectiu general també permet 
promoure la inserció ocupacional de persones que es troben en una situació de 
dificultat especial per accedir al mercat laboral. 

Dret als subministraments bàsics 

Els PAE són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que “ofereix la informació, 
l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets 
energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics”.  

Els PAE donen servei a tots els districtes de la ciutat des del gener del 2017 i tenen 
onze oficines distribuïdes per tot el territori de la ciutat. El Punt d’Assessorament 
Energètic de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi està situat a l’Oficina de l’Habitatge de les 
Corts, al carrer Remei, 9. 

El servei inclou quatre tipus de serveis bàsics definits segons les tasques que s’hi fan i 
el tipus de professionals que les executen: 

• Servei d’informació i drets energètics (apoderament ciutadà a Front Office). 
• Servei d’assessorament energètic (personalitzat i amb cita prèvia). 
• Servei d’intervenció a la llar. 
• Programa comunitari i de treball en el territori de proximitat. 

 
1.2 AUTONOMIA PERSONAL I RECONEIXEMENT DE LES CURES 

Formació d’ajudants de monitor de lleure i esportiu 

El setembre del 2016, es va posar en marxa el curs d’ajudants de monitors i monitores 
en esport i lleure, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta formació 
té una durada de tres cursos escolars i s’ofereix a 16 joves, quinze dels quals eren 
alumnes de l’Escola Paideia i un venia derivat de l’EAL (Equip d’Assessorament Laboral 
de l’IMPD). Per dur a terme aquest projecte, es va signar un conveni entre el Districte, 
l’IMPD, el CET10 i la Fundació Paideia, i en el darrer any també s’hi ha sumat l’IBE 
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(Institut Barcelona Esports). La responsable del disseny i la impartició del curs és 
l’entitat CET10 (Col·lectiu Esport per a Tothom).  

Capacitació i inserció 

A banda de capacitar les persones en les tasques d’ajudant de monitor, el projecte 
pretén que, des de l’Ajuntament, s’afavoreixi i es faciliti la seva inserció laboral 
posterior en associacions, clubs i entitats esportives i de lleure, tant del districte com 
de la resta de la ciutat.  

En les dues darreres campanyes d’estiu (2017 i 2018), l’alumnat del curs ha fet 
pràctiques en les activitats organitzades per diverses entitats esportives i de lleure de 
la ciutat. Actualment, dels 16 alumnes que van començar se’n mantenen 15, que ja 
estan fent el darrer any de formació. 

El cost del projecte ha estat assumit a parts iguals (50%) entre l’alumnat del curs i el 
Districte de les Corts, l’IMPD i també l’IBE (en el darrer curs 2018-2019). 

Els primers resultats són: 

• Vuit entitats dels districtes de les Corts, Sant Andreu i Sant Martí han acollit 
alumnes en pràctiques en les dues darreres campanyes d’estiu (2017 i 
2018). 

• Dues alumnes estan contractades en un centre educatiu com a suport del 
monitoratge de menjador. 

• Una alumna està fent tasques de monitoratge del projecte FutbolNet, 
organitzat per la Fundació del FC Barcelona. 

Pis de transició a la vida independent 

El 17 de setembre de 2018 es van posar en funcionament dos habitatges de transició a 
la vida independent per a persones amb discapacitat intel·lectual. La iniciativa, 
impulsada per les entitats de persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i 
trastorn mental de les Corts, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, a 
través de l’Espai d’Inclusió del Districte de les Corts i l’IMPD, té l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida d’aquest col·lectiu, promoure’n l’autonomia personal, fomentar-ne 
l’autogestió i afavorir el trànsit a la vida independent. En el disseny, la redacció i la 
concreció del projecte hi han participat un total de nou entitats de persones amb 
discapacitat del districte: Centre d’Higiene Mental, Esclat, Escola Paideia, Centre 
Ocupacional les Corts, Centre Ocupacional Paideia, Taller Ocupacional Ariadna, 
Fundació Reto, Aspace i Escola Jeroni de Moragas, agrupades en la Federació 
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Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat de les Corts i la Coordinadora 
d’Entitats Pro Persones amb Discapacitat de les Corts. 

Inicialment, les persones participants en el projecte són set, tenen un grau reconegut 
de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, i totes estan en els darrers anys 
d’escolarització o bé amb una assistència regular a centres ocupacionals, centres 
especials de treball o amb feina al mercat ordinari. A més, totes pertanyen a una de les 
dues entitats del districte que col·laboren en el projecte. Durant la seva estada als 
pisos, situats a la Casa Bloc del districte de Sant Andreu, que serà de divuit mesos com 
a màxim, tenen la supervisió constant d’un equip de professionals. Aquest personal de 
suport vetlla per elles i les ajuda a adquirir aprenentatges i a potenciar les seves 
habilitats al màxim. En aquest sentit, es dona entrenament i formació en activitats 
d’autocura i tasques domèstiques i comunitàries, i se les ajuda a planificar i gestionar 
la seva llar, així com els assumptes administratius i financers, la salut i la utilització dels 
recursos de la comunitat. A més, es treballa per fomentar hàbits saludables, potenciar 
les relacions socials i promoure el suport i la col·laboració del grup familiar. 

Dret a la vida independent 

El projecte no és simplement una alternativa a la institucionalització de les persones 
amb discapacitat, sinó que suposa el seu apoderament i la defensa de la seva dignitat. 

Aquesta és de la primera iniciativa d’aquestes característiques que es duu a terme amb 
finançament públic, assumit per les quotes que aporten les persones que hi participen 
(27%) i la resta per part del Districte de les Corts i de l’IMPD (73%). 

1.3. EDUCACIÓ I CONEIXEMENT 

Innovació: noves formes de treball per als nous reptes socials 

La innovació ha de ser una forma de treball que impregni la nostra quotidianitat. Quan 
parlem d’innovació tenim tendència a pensar únicament en innovació digital i aquest 
no és l’objectiu. Innovar és trobar noves fórmules per donar resposta a reptes ja 
existents o nous que es presenten en qualsevol societat que estigui en evolució 
constant.  

Per aquest motiu, s’ha treballat en diverses línies estratègiques, sempre sota el 
denominador comú de la col·laboració: 

• Taula d’innovació. El primer pas era crear un entorn col·laboratiu on 
desenvolupar i dirigir els diversos projectes territorials, de manera que s’ha 
disposat d’equipaments i serveis que treballen amb la innovació social al 
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territori. En aquesta taula participen els i les professionals del Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”, l’Ateneu de Fabricació, Barcelona Activa, les biblioteques, 
en especial la nova biblioteca Montserrat Abelló, i Cristalleries Planell, com a 
nou equipament des d’on es dona el suport necessari a les activitats.  
 
Fruït d’aquesta feina conjunta, en aquests moments s’està treballant en 28 
projectes que impliquen diversos agents i diversos nivells de complexitat. Hi 
destaquen: 
 

- Programa d’innovació social ‘Barris Digitals’ de Barcelona Activa: un 
projecte conjunt amb la Casa d’Oficis de Barcelona Activa dins el 
programa Barris Digitals, que es duu a terme amb joves menors de 24 
anys en risc d’exclusió laboral i on es treballen projectes inclusius. 
 

- Programa d’innovació social: SYNTSIS, un projecte de moda i fabricació 
digital: ha estat guardonat amb el ‘Premi a la Innovació 2019’ i és un 
projecte de moda i tecnologia que es va exhibir a la Passarel·la Cibeles 
2019. Es duu a terme conjuntament amb l’Ateneu de Fabricació de les 
Corts. 

 
- Teixit(s): un projecte intergeneracional al voltant del tèxtil i de la 

memòria històrica que es duu a terme a la Biblioteca Montserrat Abelló. 
 

- Exposicions que conviden a crear: a partir d’una proposta expositiva 
concreta es va generant creació al seu voltant. Es fa en col·laboració 
amb el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”.  

 
- Impulsem el que fas: convocatòria de subvencions per a l’impuls 

socioeconòmic del territori, amb Barcelona Activa. 
 
• Ateneu de Fabricació de les Corts. L’any 2018 es va inaugurar el nou espai de 

l’Ateneu de Fabricació, en les instal·lacions rehabilitades de l’antiga fàbrica 
tèxtil Benet i Campabadal, i comparteix espai amb la Biblioteca Montserrat 
Abelló.  
Aquesta convivència no és una casualitat, sinó que es tracta d’una aposta per 
treballar conjuntament projectes i programes des del punt de vista de la 
innovació social i dels espais col·laboratius publicoprivats. 
 
L’Ateneu de Fabricació dona resposta a la fabricació digital en 3D des de dos 
punts de vista fonamentals: 
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- Una idea divulgativa per fer que la ciutadania i, sobretot, la comunitat 
educativa coneguin les noves tècniques de fabricació digital en 3D. 

- La creació de prototips i projectes relacionats amb la fabricació digital, 
treballant conjuntament amb altres departaments i institucions, així com 
amb la col·laboració de la ciutadania. 

La força de la comunitat educativa i la importància de la participació i l’educació no 
reglada 

La línia estratègica de la Direcció de Serveis a les Persones i de Territori ha estat 
orientada vers la col·laboració amb la comunitat educativa per tal de treballar, 
sobretot, el seu apoderament i la promoció d’activitats educatives fora de l’horari 
escolar.  

Les actuacions més representatives han estat:  

• Centre de Recursos Pedagògics: Es treballa conjuntament en la definició d’una 
programació anual a la qual es dona suport econòmic i tècnic des del Districte 
de les Corts. D’acord amb això, durant el curs escolar s’organitzen, 
aproximadament, deu activitats amb la participació dels claustres escolars i els 
seus alumnes. Algunes de les més representatives són “Dansa a les Escoles” o 
els “Jocs Florals”.  
Un tema al qual es dona un impuls especial i que lliga amb altres línies 
estratègiques de treball del Districte és la robòtica orientada al coneixement 
escolar. Amb aquest projecte es treballa l’aproximació de la robòtica i de la 
fabricació digital a les escoles. Com a resultat, els alumnes participen 
anualment en la First Lego League, una competició entre escoles en la qual han 
de resoldre els problemes plantejats des de l’organització utilitzant robots 
dissenyats i construïts per l’alumnat. 

 
• Reforç escolar: Des del curs 2014-2015, l’entitat Banc Solidari duu a terme el 

projecte de reforç escolar promogut pel Districte de les Corts. En aquest servei 
es proporciona un suport educatiu a infants i joves de les escoles primàries, 
secundàries i de batxillerat del territori. És una iniciativa en horari extraescolar 
que ajuda els i les estudiants del districte a millorar el rendiment acadèmic i a 
reduir el fracàs escolar. És un servei prestat per voluntaris i voluntàries que es 
gestiona coordinadament amb agents educatius del territori: escoles i instituts, 
EAP, Serveis Socials i famílies. 
 

• Camí escolar: El Districte de les Corts i l’IMEB, conjuntament amb els centres 
educatius i les AMPA, han desenvolupat el projecte “Camí escolar, espai amic” 
que pretén afavorir uns desplaçaments a peu segurs i agradables dels nens i les 
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nenes des de casa a l’escola, en què es potenciïn la seva autonomia personal, la 
responsabilitat i el civisme. A les Corts, les escoles que participen en aquest 
camí escolar i formen part de l’“aranya de mobilitat” són: Duran i Bas, Les Corts, 
Lavínia i Barcelona. 
El projecte es va inaugurar a l’inici del curs 2017-2018 (actualment s’està 
valorant la incorporació de Maristes i Ítaca, que han verbalitzat el seu interès a 
participar en el projecte comú). 
D’altra banda, cal remarcar la implicació del teixit comercial del territori, com a 
agents imprescindibles per garantir la seguretat dels infants en el seu 
recorregut.  
Per part del Districte de les Corts s’han fet tretze actuacions de millora de 
l’entorn del camí escolar de les dinou sol·licitades per les escoles i AMPAs 
participants. Pel que fa a les sis que no s’han fet, algunes es van descartar per 
motius tècnics i les altres estan en procés d’execució. Per part de Mobilitat, de 
les disset actuacions de millora de l’entorn sol·licitades, se n’han fet tres, se 
n’han estudiat i descartat deu i quatre resten pendents. 

 
• Participació dels infants: Dins del procés educatiu, donem una gran 

importància al paper de la infància com a ciutadania que construeix la ciutat 
des del primer moment. Des del Districte de les Corts portem a terme 
programes i experiències de participació per tal que infants i adolescents del 
territori puguin exercir aquest dret, reconegut en la Convenció dels Drets dels 
Infants. Algunes d’aquestes iniciatives són programes impulsats a escala de 
ciutat, com ara l’Audiència Pública de nois i noies de Barcelona i el Pregó dels 
Infants a les festes de Santa Eulàlia. En aquests casos, nois i noies fan propostes 
sobre un tema preestablert i se’ls acompanya en el procés, perquè el presentin 
al regidor del districte, en el cas de l’Audiència Pública, i a l’alcaldessa, en el cas 
del Pregó dels Infants. 
També s’han promogut altres experiències de participació en el territori, com la 
consulta als infants en el procés participatiu per definir l’espai verd de la 
Colònia Castells o la lectura del manifest de l’alumnat de l’Escola Solc sobre 
espais jugables al plenari del Districte. 

Nou equipament al carrer d’Europa/Anglesola: Cristalleries Planell  

El 2017, el Districte de les Corts va inaugurar el nou espai de Cristalleries Planell, una 
antiga fàbrica rehabilitada com a equipament municipal i que acull el centre de 
formació d’adults, la seu del Consorci per a la Normalització Lingüística i el primer 
Espai d’Entitats del districte. 

L’edifici conserva elements patrimonials de la façana i conté elements constructius 
d’alta eficiència energètica que potencien la llum i la ventilació natural. En total, l’espai 
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té 1.600 metres quadrats de superfície construïda, que es divideixen entre la planta 
baixa, on s’ubica l’escola d’adults, una primera planta per al Centre de Normalització 
Lingüística, i una tercera dedicada a l’Espai d’Entitats. 

El projecte de remodelació va anar a càrrec d’Harquitectes, amb en Josep Ricart com a 
responsable, i és un projecte innovador que optimitza el consum energètic. Dues de les 
tres cares del solar han quedat definides per la façana protegida de l’antiga cristalleria 
Planell, que es va establir al carrer d’Anglesola l’any 1913. L’edifici consta de quatre 
plantes que s’enretiren de la façana patrimonial sud. El pati cobert resultant permet 
compatibilitzar edificació i patrimoni i millora les condicions de llum natural dels espais 
d’aulari, alhora que aporta un coixí tèrmic i acústic respecte de l’entorn. 

La secció de l’edifici explica el seu comportament: el control i la gestió de l’aire en 
condicions naturals. Els motors del moviment d’aquest aire són estrictament naturals a 
partir de l’ús de xemeneies solars i barrets amb efecte venturi. Finalment, per tal de 
millorar les condicions de llum dels patis i dotar la façana d’un material vinculat a la 
memòria de les Cristalleries Planell, es va introduir un bloc de vidre massís com a part 
del tancament mural que permet introduir llum al pati nord i captació al pati sud. 

Ampliació de l’oferta formativa pública  

Davant el dèficit de places en l’educació primària i secundària públiques al districte de 
les Corts, durant aquest mandat s’ha treballat per augmentar el nombre de places a 
través de dos projectes: 

• Nova línia a l’Institut Les Corts 
Dins els projectes i les obres de gran reforma o ampliació que s’han portat a 
terme al districte, es va augmentar un grup d’ESO a l’Institut les Corts, a l’edifici 
Ponent, dins el recinte de la Maternitat, amb una superfície de 1.290 metres 
quadrats i que va entrar en servei el curs 2017-2018. 
 

• Nova escola Anglesola  
El 23 de febrer de 2018, el plenari del Consell Municipal va aprovar constituir 
un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya sobre el solar 
on s’ha d’ubicar l’escola d’educació infantil i primària Anglesola, al districte de 
les Corts. A la pràctica, aquest és el primer pas perquè el Consorci d’Educació 
de Barcelona posi en marxa la tramitació de la construcció del centre educatiu, 
que estarà ubicat al carrer de Numància, 153-161, en un solar de 1.850 metres 
quadrats. L’escola, que està previst que obri les portes el curs 2020-2021, 
constarà de dues línies d’educació infantil de segon cicle i dues d’educació 
primària. En aquest centre es reubicarà l’alumnat que actualment està 
escolaritzat a l’Escola Ausiàs March, a la plaça de Comas. El Consorci està 
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estudiant l’ús de l’edifici de la plaça de Comas per a educació secundària i/o 
títols formatius. Mentrestant, aquest curs 2018-2019 s’ha posat en marxa 
l’Escola Anglesola provisionalment a l’edifici de la masia Can Rosés. 
Amb aquest projecte, s’ha aconseguit un augment de l’oferta d’educació 
infantil i primària del districte i, a més, s’aposta per acabar amb el problema de 
l’existència de grups addicionals (“bolets”) i millorar l’oferta i la qualitat 
educativa. Aquesta proposta assegura l’oferta immediata d’una nova línia, un 
nou edifici escolar, la millora de la qualitat i la reserva d’espai per a formació 
secundària i escoles bressol. 

1.4. IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL 

Els feminismes com a millora transversal en totes les actuacions 

En aquest mandat, s’ha anat incorporant la perspectiva de gènere en contractació, 
comunicació, bases dels concursos i llenguatge dels informes, entre d’altres. 

La incorporació transversal de la mirada de gènere en les actuacions del municipi no és 
una anècdota. Es tracta del reconeixement del dret de més de la meitat de la població 
a incidir en el disseny i l’execució de polítiques públiques, en la definició de l’espai 
públic, en la vinculació de necessitats i condicionants, entre d’altres. La ciutat és 
col·lectiva i la col·lectivitat és diferent i diversa. El disseny i la gestió d’aquesta 
col·lectivitat no es pot fer des d’una part de la diversitat de manera oligàrquica. 

Dins d’aquest aspecte, ens basem en dos punts fonamentals: la igualtat de gènere i la 
lluita contra la violència masclista. La incorporació a l’equip d’una persona provinent 
de la Direcció de Feminismes ha estat fonamental per disposar del coneixement i la 
dedicació necessaris per aplicar els canvis.  

Hi ha dues accions representatives: 

• Circuit contra la Violència Masclista a les Corts (CVM): El Districte ha treballat 
en la posada en pràctica d’un protocol de valoració del risc de violència vers la 
dona per part de la parella. Per donar visibilitat al circuit que se’n deriva, a les 
Corts es van fer les primeres “Trobades contra la violència masclista”, com a 
espai de sensibilització, coneixement i intercanvi entre els diversos agents 
implicats. La voluntat municipal és traslladar aquesta metodologia de treball a 
la resta de districtes. 

 
• Protocol de prevenció i de detecció del sexisme. S’ha treballat conjuntament 

amb l’entitat Cortsenques Dissidents per definir un protocol de prevenció a les 
grans festes de districte i als esdeveniments musicals adreçats a joves. A banda 
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del protocol, cal remarcar la instal·lació de “punts liles” a les activitats de la 
festa major, uns espais reservats i atesos per tècniques expertes en la matèria 
als quals qualsevol persona pot adreçar-se tant per informar-se com per 
demanar algun tipus de suport. Durant la darrera festa major es van instal·lar a 
tres espais diferents (places) i van oferir 13,5 hores d’atenció a un total de 256 
persones. 

Finalment, destaca la consolidació de la Taula de Dones de les Corts com a motor dels 
temes de feminismes. La Taula, nascuda l’any 2012 com a espai d’aprenentatge, 
reflexió i propostes sobre les dones, té dues línies de treball: la memòria històrica amb 
el projecte Wikidones, i la seva implicació en la recuperació de la memòria de la Presó 
de Dones de les Corts. També aporta perspectiva de gènere a les activitats del districte. 

1.5. CICLES DE VIDA 

Treballar amb la joventut, un procés cap a la coresponsabilitat 

En aquest mandat, ens hem centrat en dos aspectes del treball amb la joventut: 

• S’ha reforçat el treball coordinat amb professionals del territori que actuen en 
tots els àmbits relacionats amb la joventut. Així doncs, en la posada en pràctica 
del Pla d’adolescència i joventut, hi han participat el Casal de joves, el Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ) i l’Espai d’Adolescents Jovecardí. En aquest sentit, 
destaca la creació de la Taula de professionals dels serveis juvenils de les Corts, 
que neix del treball en xarxa i multidisciplinari en el territori. La Taula jove 
coordina i promociona els projectes juvenils a les Corts: organització de tallers, 
projectes artístics o projectes socials, entre d’altres. 
També destaca la Trobada d’Entitats del Districte de les Corts, amb un doble 
motor col·laboratiu entre la Taula de Joves i la Plataforma Infantil i Juvenil. 
 

• És remarcable el treball fet al llarg del mandat sobre coresponsabilitat del 
moviment juvenil, fruit de la col·laboració entre el Districte i la joventut. 
Resultat d’aquesta tasca és el procés participatiu de la Plataforma Infantil i 
Juvenil sobre la definició del futur Espai Jove de les Corts. 
Cal ressaltar la importància de tenir al districte un col·lectiu de persones joves 
històricament vinculat al territori i amb capacitat organitzativa, que ha permès 
la col·laboració amb el Districte.  
Aquest, doncs, es tracta d’un procés participatiu específic en relació amb un 
nou espai, amb la intervenció directa i vinculant de la gent jove del districte. 
Liderat per la Plataforma Infantil i Juvenil, el procés s’ha portat a terme amb 
totes les entitats juvenils que són usuàries de l’actual Casal de Joves. S’hi han 
afegit entitats no vinculades a la Plataforma Infantil i Juvenil i també joves que 
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han volgut participar-hi a títol individual. Finalment, es va presentar al Districte 
un document funcional que, un cop validat i modificat en els casos en què era 
necessari per motius tècnics, és el que es vol portar a terme per a la 
construcció del nou Espai Jove de les Corts. L’àmbit d’actuació del projecte es 
troba en el complex edificat delimitat pel carrer de Dolors Masferrer i Bosch, el 
carrer de les Corts i el carrer d’Eugeni d’Ors. El complex va ser construït el 1956, 
segons un projecte de l’equip d’arquitectes Josep Antoni Coderch i Manuel 
Valls, per instal·lar-hi la fàbrica d’automòbils Fiat Hispania SA. L’objecte de 
l’actuació és definir, a escala constructiva i d’ús, la reforma interior dels locals 
per construir-hi el futur Espai Jove de les Corts.  

 
L’apoderament de la gent gran i la importància del treball intergeneracional 

En els projectes de promoció de la gent gran, hem impulsat el suport comunitari amb 
les entitats i els serveis. S’ha impulsat la dinamització d’espais de coneixement mutu 
intergeneracional per donar valor a la memòria històrica i per promoure el bon tracte 
de la gent gran, amb l’objectiu de donar visibilitat a aquest sector d’edat i lluitar contra 
l’aïllament de la gent gran amb tot un seguit d’accions.  

En aquesta línia, hem consolidat la programació d’activitats i tallers dels casals de gent 
gran, amb la prioritat de promocionar la salut, el benestar emocional i l’envelliment 
actiu. A continuació, destaquem cinc nous projectes creats des de la mirada 
comunitària: 

• Programa Radars per lluitar contra la soledat i l’aïllament social de les persones 
grans que viuen soles. Des de l’any 2008, molts barcelonins i barcelonines 
tenen cura dels seus veïns i veïnes més grans a través d’aquest projecte. Es 
tracta d’una xarxa veïnal, coordinada conjuntament per l’Ajuntament i el teixit 
associatiu de cada barri, que vetlla per la prevenció i la detecció de situacions 
de risc de les persones grans, garantint-ne la cura, la seguretat i el benestar. 
Actualment, i gràcies al seu bon funcionament al llarg d’una dècada, el projecte 
Radars s’ha convertit en un projecte de ciutat, és present a tots els districtes i 
funciona a 35 barris. L’objectiu marcat per l’any 2019 és arribar a 53 barris de 
Barcelona i tenir cura del màxim de veïns i veïnes de més de 75 anys, que 
actualment són més de 170.000. 
Radars a les Corts 
Durant aquest mandat, s’ha treballat per consolidar i ampliar el projecte als 
tres barris del districte, amb la recent incorporació del barri de Pedralbes el 
2019. Així doncs, actualment disposem d’una xarxa d’entitats i voluntariat que 
fan de “radars” als tres barris del districte. 
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• “Compartim experiències”. Programa intergeneracional per compartir 
coneixements i experiències iniciat l’any 2015. És un espai en el qual la gent 
gran comparteix la memòria històrica i els seus coneixements amb el jovent, 
que els ensenya l’ús i els beneficis de les noves tecnologies. Són trobades que 
es canalitzen a través del programa “Aprenentatge i servei” i que forma part 
de la programació curricular d’alguns centres educatius: Maristes, Sant Ramon, 
Santa Teresa i IES Les Corts. 
 

• “Vivències, barris amb memòria”. Projecte de recuperació de memòria 
històrica a través dels seus personatges: producció audiovisual de tres 
documentals que recullen la memòria històrica dels veïns i les veïnes dels tres 
barris del districte. Es va fer tot un cicle d’activitats i accions vinculades a les 
entitats i les associacions de cada barri i al seu veïnatge, i una exposició a la seu 
del Districte on es van presentar i projectar. Posteriorment, l’exposició ha fet 
un itinerari per diversos equipaments municipals.  

 
• “La gran gent gran”. L’objectiu del projecte és desmuntar mites mitjançant la 

producció d’un curtmetratge per generar un debat social al districte i també als 
instituts. Es tracta d’un projecte pilot que es farà en altres districtes a través de 
la Direcció de Drets Socials. 

 
• “Al voltant de la taula”. Programa per recuperar la memòria històrica a partir 

dels àpats familiars. Es promou l’intercanvi intergeneracional de la gent gran 
amb infants i adolescents de la Ludoteca La Tardor i l’Espai d’Adolescents 
Jovecardí, a través de la producció d’un vídeo-teatre. 

D’altra banda, i a fi de formalitzar un espai de treball amb la gent gran, s’ha constituït 
la Taula de treball de les Jornades de Gent Gran amb l’objectiu d’organitzar i 
programar les activitats de les Jornades. Hi han participat setze membres de les 
entitats i vuit persones que treballen als diversos serveis del territori. 

Pla d’equipaments i serveis del districte de les Corts 

La Mesura de Govern del Pla d’Equipaments i Serveis de les Corts es planteja a partir 
de la necessitat de disposar d’un instrument que doni suport a la planificació 
d’equipaments i serveis en el Districte, i faciliti la futura presa de decisions. Un procés 
que ha de comptar amb la participació i el màxim consens dels agents del territori, que 
tal com es recull en la Mesura, ha de sorgir a partir de metodologies de treball 
participatives. 

Una eina que ha de ser d’utilitat principalment a la ciutadania, veïnat i teixit associatiu, 
així com també a l’equip de govern i tècnics i tècniques municipals. 
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El Pla d’Equipaments i Serveis (PdES) és una eina global d’ordenació i planificació 
estratègica del sistema d’equipaments i serveis d’un municipi o territori; que ve definit 
pel marc competencial, la disponibilitat de sòl, els dèficits i necessitats existents i els 
recursos econòmics disponibles. Es pot consultar a www.equipamentslescorts.cat  

1.6. CULTURA 

La memòria històrica, un treball conjunt com a expressió de llibertat i de cultura 
democràtica 

El programa es basa en la mesura de govern “Creació d’una taula de treball sobre la 
memòria històrica del districte de les Corts”, aprovada pel Plenari del Districte el 7 de 
juliol de 2016. 

La creació d’aquest espai de participació vol garantir el desenvolupament d’una 
memòria plural i democràtica en l’espai públic que tingui en compte el passat social, la 
memòria col·lectiva i la riquesa cultural i patrimonial, així com la docent i la comercial, 
entre d’altres. També vol recuperar i visibilitzar la memòria de les dones. Un altre dels 
objectius d’aquesta taula és dotar de contingut diversos espais de memòria, dignificar-
los i treballar per apropar-los a la ciutadania amb una voluntat commemorativa, però 
també explicativa i pedagògica. La taula possibilita que es faci un treball coordinat en 
matèria de memòria històrica al districte. Impulsa accions pròpies i serveix com a espai 
de debat i d’anàlisi de les mesures i les iniciatives que es proposin, a fi de traslladar-les 
als espais que es considerin adients, tant a escala de districte com de ciutat.  

Fruit del treball de la taula han sorgit projectes diversos i se n’ha fet seguiment a altres: 

• Promoure la creació del Monument a la Presó de Dones, a favor del qual s’han 
organitzant diversos actes a l’espai on s’ubicarà el futur monument. Aquesta 
iniciativa ha estat impulsada per un conjunt d’entitats i col·lectius, 
principalment de dones, i té el suport de diversos serveis de la Universitat de 
Barcelona (EUROM, CR Polis i Facultat de Belles Arts), que van formar la taula 
per reivindicar un espai memorial. És un projecte llargament reivindicat per la 
ciutadania i gestionat transversalment que vol definir les formes de transmissió 
de la memòria de la presó de dones de les Corts a l’espai públic.  
La creació de la Taula de Memòria al districte de les Corts marcava ja una 
voluntat de treballar contra l’oblit. Donar suport al treball del col·lectiu per la 
presó de dones ha estat un compromís i avui podem dir que aquest espai 
memorial ja és una realitat. La convocatòria d’un concurs d’idees, la resolució 
del concurs i la licitació de les obres ens permeten afirmar que, cap al final de 
l’any 2019, el Monument a la Presó de Dones serà una realitat. 

http://www.equipamentslescorts.cat/


 
 

24 | P à g i n a  
 

Districte de les Corts 

Districte de les Corts 

D’acord amb la resolució del concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona 
per a l’espai de memòria del Monument a la Presó de Dones de les Corts, 
l’actuació projectada consisteix en reurbanitzar el xamfrà nord-est dels carrers 
de Joan Güell i Europa, al barri de les Corts, amb la millora de l’espai públic 
urbà de l’entorn mitjançant la creació d’una zona de memorial a les dones que 
van estar preses a la presó de dones de les Corts durant l’època franquista. El 
projecte proposa la creació d’una zona d’espai públic pacificat, emmarcat en el 
que era l’espai de la l’antiga presó, de manera que la seva memòria es 
converteix en un element positiu que celebra aquest nou espai com a lloc cívic, 
de memòria, de trobada i de record.  
La superfície d’intervenció del projecte executiu és aproximadament de 390,90 
metres quadrats, amb la voluntat de crear un espai públic de memòria, un 
espai de passeig i d’estada, integrat en el seu context urbà. S’hi establirà una 
base trapezoidal sòbria, constituïda per un paviment de pedra de tipus basalt 
índic gris fosc, tallat de serra, que permetrà establir un espai petri de qualitat, 
molt clar geomètricament. Sobre aquesta base es disposarà una combinació 
d’elements, com els tòtems construïts l’any 2014 i, des de llavors, integrats tant 
socialment com en el paisatge urbà. 
 

• “Vivències. Barris amb memòria”. Ha estat un projecte amb l’objectiu de 
recollir la història oral dels veïns i veïnes dels barris. Els testimonis de les 
persones participants han estat la base per elaborar una exposició. A més, 
s’han dut a terme sis activitats complementàries, amb més d’un miler de 
participants.  
 

• Homenatge L’Oda a Barcelona - Commemoració dels 80 anys de l’inici de la 
Guerra Civil. El 18 de juliol de 2016 es va celebrar aquest acte d’homenatge, 
amb més de 200 participants.  
 

• Estudi sobre la conservació de la memòria històrica de l’àmbit de la Colònia 
Castells. 

 
• Conèixer les Corts, conjuntament amb les biblioteques del districte. Programa 

anual que ofereix tot un seguit d’itineraris i xerrades informatives per 
aprofundir en la història i el present del districte.  
 

• Inauguració de dos equipaments: Cristalleries Planell i Biblioteca Montserrat 
Abelló, amb exposicions permanents que recorden el passat industrial dels 
edificis (més de 1.000 persones assistents als actes inauguració). 

 



 
 

25 | P à g i n a  
 

Districte de les Corts 

Districte de les Corts 

  

• Retirada de les plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda (128 plaques) 
en compliment de la Llei 52/2007 de memòria històrica.  
 

• Primavera republicana. El 20 d’abril de 2018, es va fer la descoberta de la placa 
del carrer d’Elisabeth Eidenbenz, dins els actes de la Primavera Republicana, 
amb més d’un centenar d’assistents. 

Per a aquest any 2019, estem treballant en el cicle de memòria “República i 
feminisme”, d’on destaquen especialment tres dones amb espais dedicats als nostres 
barris: Clara Campoamor, Tomasa Cuevas i Elisabeth Eidenbenz. 

A part d’aquestes propostes, també cal remarcar els canvis de noms de carrers i la 
instal·lació de plaques commemoratives a la via pública com ara el canvi de nom del 
carrer de la Maternitat pel d’Elisabeth Eidenbenz, fundadora de la Maternitat d’Elna; el 
canvi de nom del Centre Cívic Les Corts pel de Tomasa Cuevas - Les Corts, o la 
col·locació d’una placa commemorativa del 125è aniversari de l’Escola Ausiàs March. 

La cultura com a tret diferencial del districte de les Corts 

Les Corts és un territori on, entre moltes altres especificitats, la cultura hi té un paper 
rellevant. Treballem, des de fa molt temps, per crear, fer créixer i consolidar les 
disciplines artístiques que estan al nostre abast. 

Del territori més petit a la cultura més gran. La capacitat de generar activitat cultural 
en un districte com el de les Corts té un component marcat per l’activisme de les 
nombroses entitats i col·lectius que treballen a l’entorn de la cultura. 

Saber conjugar aquesta tasca d’associacions culturals del territori amb el suport de 
l’Administració i la seva xarxa d’equipaments és el que ens permet gaudir d’una oferta 
cultural de primer nivell als nostres barris. 

• Música: 
- Concurs Internacional de Música (CIM). Impulsat pel Districte de les Corts, 

el Centre d’Estudis Musicals A Tempo, l’associació Vox Music i l’Associació 
Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona d’ajuda al quart món, el concurs vol 
servir d’estímul i donar suport a joves intèrprets d’entre 18 i 35 anys. La 
participació, al llarg de les catorze edicions, ha estat de 1.205 intèrprets, el 
86,5% dels quals provenen de Catalunya, el 6,5%, de la resta de l’Estat 
espanyol i el 7%, d’altres països. 
Tot i que el concurs va néixer amb la categoria instrumental de solistes 
(amb o sense acompanyament de piano) i cambra (grups de cinc membres 
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com a màxim), en la novena edició s’hi va afegir la categoria de cant 
(solistes lírics). 
 

- Cicle líric “Les Veus del Monestir”. És un cicle anual amb concerts mensuals 
que tenen lloc al Monestir de Pedralbes. Compta amb la col·laboració de la 
direcció del monestir i està coorganitzat amb el Centre d’Estudis Musicals A 
Tempo, una escola de música amb un llarg recorregut a les Corts. Es va 
iniciar el 2013 amb una afluència de públic d’aproximadament 150 
persones per concert. 
 

- Jove Orquestra Simfònica de les Corts (JOSC). Va néixer el 2016 amb la 
finalitat d’omplir un buit educatiu, cultural i musical. Dona la possibilitat a 
tot tipus d’alumnat de música de poder tocar en conjunt per crear 
l’orquestra del districte. Hi participen 39 músics que assagen quinzenalment 
a la sala d’actes de la seu del Districte i, com a mínim, fan tres actuacions 
anuals en diversos espais de la ciutat. 

 
- Cicle de jazz del Centre Cívic Can Deu. Un cicle de jazz anual en què 

participen figures de primera línia i es mostren els diferents estils de jazz. 
 

• Literatura: 
- Les Corts Escenari literari. Iniciat el 2015, aquest festival proposa activitats 

al voltant de la literatura en formats diversos: taules rodones, 
presentacions, tertúlies, dansa, música, debats, poesia o itineraris, entre 
d’altres. Exceptuant la primera edició, en les següents s’ha incorporat un 
tema central com a fil conductor que uneix les propostes. Els temes han 
estat: ciència, memòria històrica i maternitat (s).  
Hi participen les biblioteques públiques del districte (Can Rosés i Miquel 
Llongueras del 2015 al 2017, i Montserrat Abelló i Miquel Llongueras a 
partir del 2018), el centre de creació de dansa La Caldera i el Centre Cívic 
Can Deu. En cada edició es programen al voltant de quinze activitats 
diferents. 
 

• Circ:  
- CIRCORTS. Festival de circ gratuït que se celebra a l’octubre, dins el marc de 

la festa major, amb una identitat pròpia: circ emergent, cohesionador i 
inclusiu. 
L’any 2017, es van concentrar totes les activitats en un únic emplaçament 
(plaça de les Ceràmiques Vicens / carrer de Benavent) amb un programa 
artístic continuat, sense encavalcaments i produint una harmonització 
horària per evitar la contraprogramació. Gaudeix de la implicació del 
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comerç, de l’Espai d’Adolescents Jovecardí i de l’Escola Lavínia. Les edicions 
tenen una mitjana de 3.000 espectadors, amb aproximadament 14 actes. 
 

• Teatre: 
- En col·laboració amb ACTAC (Associació de les Companyies de Teatre de 

l’Auditori de les Corts) i el Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts, es 
programa una temporada de teatre anual estable.  

 
• Dansa:  
La gran oportunitat de donar a conèixer els aspectes artístics de la dansa es va 
donar quan l’Institut de Cultura de Barcelona va fer un conveni amb el centre de 
creació La Caldera per a l’ús de l’antic edifici dels cinemes Renoir com a espai de 
creació de dansa. Arran d’aquesta situació, des del Districte es treballa per apropar 
la dansa al territori tant com sigui possible. 
La Caldera, com a centre de creació de dansa i arts escèniques, s’ha convertit en un 
espai artístic de referència gràcies a la qualitat dels projectes creats. És un punt de 
trobada de professionals de la dansa i les arts escèniques a escala local, nacional i 
internacional i ha esdevingut un espai estable en el territori per presentar-hi la 
creació actual. El programa de suport a la creació té una mitjana de 70 residències 
anuals, en les quals participen més de 200 artistes. Porten a terme al voltant de 38 
activitats de difusió i exhibició amb més de 60 artistes participants. 
 
Durant aquest mandat, la Caldera ha col·laborat amb el Districte en diversos 
projectes culturals: 

 
- Cada any, per la festa major, es fa un espectacle al carrer dins de l’activitat 

del Toc d’Inici, en col·laboració amb els Diables de les Corts. 
- Dansa a les escoles. Es tracta d’un programa coproduït per La Caldera i el 

Districte de les Corts que té com a finalitat principal apropar la dansa als 
centres educatius. Es concreta en una oferta per curs escolar adreçada a les 
tres etapes obligatòries (infantil, primària i secundària) i hi participen 
anualment prop de 2.500 escolars. 

- Barris en Dansa. En aquest projecte, persones no professionals participen 
en la creació d’un espectacle de dansa amb persones de diferents barris i 
condicions. Un projecte on la inclusió, en el seu terme més ampli, n’és el 
nexe principal. 

- Participació en els actes d’inauguració de la Biblioteca Montserrat Abelló i 
l’Ateneu de Fabricació de les Corts, amb la creació d’un mapping a la 
façana de l’equipament el gener del 2018. 

- Espectacle en les darreres edicions de Les Corts Escenari Literari. 
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- Acte dins el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les 
dones, en col·laboració amb la Taula de Dones del Districte. 
 

• Cultura popular i tradicional: 
El Districte de les Corts té un ampli i ric programa d’actes que formen part del 
calendari festiu organitzat per les entitats dedicades a promoure la cultura popular 
i tradicional. Dins del calendari festiu, destaquen: 
 

- Festa major. Durant la festa major es programen prop de 200 actes en 10 
dies, organitzats per entitats, comissions de festes, associacions, el Districte 
mateix i els seus equipaments, entre altres.  
 

- Festival d’Animació Oriol Canals. Des de fa tres anys, la Festa Major de les 
Corts incorpora el Festival d’Animació Oriol Canals, organitzat per la 
Federació d’Entitats i Comissions de Festa Major de les Corts.  
Amb aquestes activitats, adreçades a tots els públics, es vol retre 
homenatge al cortsenc Oriol Canals, que va morir en un accident el 2014. 
L’Oriol, músic i animador cultural, va participar activament en la vida 
cultural i associativa del barri i va ser, entre altres càrrecs, director del Casal 
de Joves de les Corts.  
Amb el seu esperit, diversos animadors fan la festa major més divertida per 
a un públic familiar sense complexos: contes, cançons, rialles i una guerra 
de confeti que dona el tret de sortida al festival. 
 

- Cavalcada de Reis de Sants i les Corts. És un dels actes importants del 
districte pel nombre de participants i espectadors que aplega. La nit de Reis 
té dos moments: l’acte de rebuda als Reis Mags, que es fa a la plaça de 
Comas, amb més de 500 assistents, i la cavalcada pròpiament dita, que fa 
un recorregut pels carrers del districte. L’acte està coorganitzat amb 
l’Associació Cultural Vallespir. A la cavalcada, hi participen diverses entitats 
amb comparses i carrosses. 
 

- Carnestoltes. És una altra de les activitats importants del calendari festiu 
del districte. S’organitzen gairebé una desena d’actes per celebrar el 
carnestoltes, que inclouen la tradicional rua de carnaval al districte amb 
quinze comparses, 900 integrants i més de 1.000 persones que es 
reparteixen al llarg del recorregut. 

 
- Sant Jordi. Hi destaquen dos espais de festa: la Fira de Sant Jordi a la 

Diagonal, amb la tradicional fira del llibre i la rosa i més de setanta estands 
d’entitats i associacions de les Corts, i, d’altra banda, el Sant Jordi Medieval 
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a l’avinguda Sant Ramon, barri de la Maternitat i Sant Ramon, organitzat 
per una vintena d’entitats i equipaments del barri. 

Construcció d’una planta més al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” per disposar 
de més oferta cultural 

El Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, especialitzat a potenciar la innovació social, 
així com el medi ambient, s’ha ampliat. Gràcies a això, el nou espai disposa d’una paret 
verda, una terrassa enjardinada i un espai de taller de reciclatge on reparar utensilis de 
petit format, amb la qual cosa s’aposta per donar una segona oportunitat als objectes. 
A més, i amb la voluntat de potenciar el treball inclusiu al centre, la gestió dels espais 
enjardinats la duen a terme persones amb discapacitat i s’ha habilitat una cuina 
inclusiva per dur a terme una programació adaptada conjuntament amb les entitats de 
persones amb discapacitat del districte. La nova ampliació del centre cívic ha permès 
guanyar 942,16 metres quadrats que es destinen a nous despatxos, aules, serveis, una 
zona d’emmagatzematge, una sala d’actes i una terrassa adjacent per a activitats a 
l’aire lliure.  

Nova Biblioteca Montserrat Abelló i Ateneu de Fabricació de les Corts 

La nova Biblioteca Montserrat Abelló va ser inaugurada a finals de gener del 2018. És 
un edifici de 3.300 metres quadrats completament obert i lluminós, on conviuen 
racons de reunió i d’estudi, sales infantils, espais per a joves, zones per a la memòria 
històrica, tallers de tecnologia 3D, prestatgeries de llibres i audiovisuals, i on el silenci 
de la biblioteca queda diluït en un espai de col·laboració i interacció. 

La nau que un dia va allotjar l’antiga fàbrica de cintes de seda de Benet Campabadal és 
també seu de l’Ateneu de Fabricació Digital de les Corts, una incubadora del moviment 
maker o “fes-t’ho tu mateix”. La convivència entre biblioteca i ateneu potencia 
recíprocament les dinàmiques d’aquests dos equipaments singulars per donar un 
millor accés a la informació i al coneixement. 

El nou edifici, promogut pels arquitectes Ricard Mercadé i Aurora Fernández, és el 
primer edifici públic de la ciutat de Barcelona amb el certificat BREEAM, un mètode 
d’avaluació i certificació de sostenibilitat en l’edificació líder a escala mundial. 

El nom de l’equipament ret homenatge a Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1918 - 
Barcelona, 2014), poetessa i traductora catalana, autora d’una llarga trajectòria de 
compromís amb el feminisme literari i una de les fundadores del Comitè d’Escriptores 
del Centre Català del PEN Club el 1995. 
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Estudi de viabilitat (avantprojecte) de bucs d’assaig al carrer de Numància 

Des del Districte, s’ha fet un estudi per analitzar l’espai subterrani del carrer de 
Numància amb Diagonal i definir-hi un equipament per fer assajos i petits concerts 
musicals. Un cop confirmada la viabilitat, s’ha optat per encarregar l’avantprojecte 
d’aquest futur equipament.  

1.7. ESPORTS 

L’esport és salut, però també una potent eina social 

Respecte als esports, treballem amb una doble vessant aprofitant tant la seva 
importància per millorar i mantenir la salut com també la vessant social, és a dir, 
l’esport com a transmissor de valors solidaris, de superació, de col·laboració i de feina 
en equip. En aquest sentit, hem obert diverses vies de treball: 

• Mesura de govern de coresponsabilitat social dels grans clubs esportius.  
La potencialitat dels clubs esportius establerts al districte no sempre es traduïa 
en la seva vinculació social amb el territori.  
L’aplicació d’aquesta mesura ha tingut com a objectius explorar conjuntament 
vies de col·laboració en projectes que siguin d’interès per a totes les parts; 
conèixer les necessitats i els interessos, així com els programes de treball dels 
diversos agents i veure com fer-los compatibles, i participar de forma activa en 
les propostes i les iniciatives que s’impulsen en el territori per part d’altres 
entitats.  
Els clubs que participen en la mesura de govern són el FC Barcelona, David 
Lloyd Club Turó, RC de Polo Barcelona, RC Tennis Barcelona, CE Mediterrani i CE 
Laietà.  
S’han desenvolupat vuit àmbits d’actuació: salut, gent gran, persones en atur, 
serveis socials, joves i adolescents, comerç, dona i persones amb discapacitat.  
Fins a la data, s’han dut a terme 34 accions, com ara portes obertes dels clubs 
per a la ciutadania en les dates de festa major o el treball de persones amb 
discapacitat amb els cavalls del RC de Polo, entre d’altres.  
En aquests moments, estem treballant per vincular la mesura de govern als 
alumnes de la primera promoció d’auxiliars de monitor/a de lleure i esport 
formats al curs de CET10 per a persones amb discapacitat intel·lectual, dins 
l’Espai d’Inclusió. Diverses entitats ja estan interessades a incorporar aquest 
personal a les seves instal·lacions. 

 
• Instal·lacions esportives: 

- Pavelló L’Illa: s’ha efectuat una inversió molt destacada sobre elements 
diferents de la instal·lació. S’ha assolit un equilibri acceptat per tothom 
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entre l’ús del pavelló per part de l’entitat gestora i per part de les altres 
entitats usuàries. L’habilitació d’una sala d’activitats més ha permès ampliar 
els usos esportius que s’hi poden dur a terme. Aquest mandat s’ha realitzat 
un exhaustiu estudi per valorar possibles opcions d’ampliació de les 
instal·lacions, que conclouen la possibilitat de fer una remunta al damunt 
de la pista existent. La dificultat d’execució de la obra, els costos d’aquesta i 
les dificultats per coordinar aquestes amb les activitats del mateix pavelló i 
dels equipaments escolars adjacents, fan que aquesta possibilitat requereixi 
anàlisis d’oportunitats molt acurats. Així doncs, al llarg d’aquest mandat 
s’han realitzat obres d’ignifugació de l’estructura metàl·lica, millora de les 
portes d’emergència i de la barana, pintat dels elements de coberta, 
senyalització del recorregut d’emergència, adaptació del lavabo per a 
discapacitats, ascensor adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, 
renovació de l’enllumenat del pavelló, escales d’accés a la coberta, 
pavimentació de les pistes i ampliació del despatx, entre d’altres. 
 

- Complex Esportiu Arístides Maillol: el nou gestor ha assolit una bona 
explotació econòmica de la instal·lació. Hi ha fet actuacions importants de 
manteniment amb càrrec al compte d’explotació. D’altra banda, el Districte, 
amb el suport de l’IBE, ha fet un esforç inversor per millorar l’equipament 
que afecta diversos àmbits de la instal·lació: 

 
o Optimització de la pista poliesportiva, amb la incorporació de noves 

activitats i amb un canvi de tarifes obre les possibilitats d’ús a les 
entitats del barri. 

o Construcció de nous vestuaris, que suposarà una ampliació 
necessària per millorar l’ús i l’eficàcia de l’equipament. L’ampliació, 
necessària per poder donar cabuda a tota l’activitat que es fa a les 
dues pistes esportives, s’executarà mitjançant la construcció de 
mòduls prefabricats, recolzats sobre l’edifici dels vestidors actuals. 
Aquests mòduls inclouran quatre vestidors, amb dos serveis 
adaptats, i un espai per a instal·lacions de serveis. 

o Canvi de la gespa del camp de futbol, la renovació de la qual es durà 
a terme a l’estiu del 2019, ja que ha acabat la seva vida útil, després 
de deu anys. Es tracta d’una inversió important i també s’aprofitarà 
per millorar les instal·lacions de reg i l’enllumenat que estigui 
malmès o no sigui adequat. 

o Estudi d’ampliació de les instal·lacions esportives municipals del 
pavelló d’Arístides Maillol. La definició del planejament de l’Espai 
Barça ens ha permès guanyar un espai d’equipament esportiu que 
s’ha adjuntat a les instal·lacions actuals. Aquest fet ens permet 
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analitzar la proposta d’ampliació que parteix de l’estudi de les 
alternatives que permetin treballar en projectes futurs, d’acord amb 
un programa definit i consensuat amb les associacions i entitats 
usuàries i els veïns i veïnes. 
 

- CEM Les Corts: la instal·lació esportiva obté uns índexs de satisfacció de les 
persones usuàries molt elevats. El centre es va posicionant com a referent 
del públic familiar i les inversions que s’hi executen ajuden a crear un espai 
confortable i atractiu. Tot indica que en els anys vinents es mantindrà com a 
centre capdavanter de l’esport. L’AE Les Corts, a través de la gestió de les 
pistes poliesportives, efectua una tasca molt destacada de promoció 
esportiva. 
 

- Espai d’ús esportiu de la Bederrida: el dret a la pràctica esportiva lliure a 
l’espai públic cal acompanyar-lo d’instal·lacions obertes que el facin factible. 
Espais com el que s’ha obert al parc de Bederrida al febrer de 2019, 
permeten que la pràctica esportiva, individual o col·lectiva, es vinculi a 
l’espai públic i a l’ús d’aquest espai. Això també permet el treball amb 
col·lectius pels quals la pràctica esportiva és una oportunitat de socialització 
i normalització vital.  
En aquest espai es podrà practicar, de forma lliure i gratuïta, tennis taula, 
atletisme, futbol i bàsquet, entre d’altres. També hi ha un espai amb 
cal·listènies i un altre amb grans jardineres.  

Zones esportives per a adolescents 

Amb l’objecte de potenciar la pràctica esportiva a l’aire lliure s’han instal·lat circuits de 
cal·listènia en dos àmbits del districte: 

• Espai d’ús esportiu al Campus Sud, al parc de Bederrida. 
• Espai Colònia Castells, al carrer de Montnegre (entre els carrers 

d’Entença i l’Equador). 

La cal·listènia és una modalitat esportiva basada en l’entrenament a l’aire lliure i que té 
la finalitat de millorar el desenvolupament de l’agilitat, la flexibilitat i la confiança, 
tonificar els grups musculars i millorar la força física.  

Noves àrees per a la pràctica esportiva al carrer del Pisuerga i a la Colònia Castells 

Aquest projecte respon a l’objectiu de generar àrees per a la pràctica d’activitat física, 
perquè puguin utilitzar-les persones de totes les edats, des d’adolescents fins a gent 
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gran, i de tots els nivells, principiants o gent entrenada. A més, aquestes zones 
serveixen per a la interacció social i per potenciar l’ús de l’espai públic.  

S’ha treballat en la instal·lació d’elements biosaludables que serveixen per exercitar 
suaument tot el cos i fer una activitat física lleugera i segura que millori la qualitat de 
vida. Actualment, al districte es poden trobar aquests elements a l’avinguda Diagonal 
(a la banda de trànsit nord), al parc de Can Rigal, als jardins de Bacardí, al carrer de 
Baldiri i Reixach i, les més noves, al carrer del Pisuerga i a la Colònia Castells.  

1.8. CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 

De la reacció davant els conflictes al treball preventiu 

La línia de treball per a aquest mandat ha estat buscar les fórmules i les metodologies 
per no actuar únicament de forma reactiva davant els conflictes —com evidentment 
hem continuant fent— sinó també per treballar de forma preventiva, abans que es 
produeixi el fet. Ha estat fonamental la incorporació d’una persona a l’equip que es 
pot dedicar a temes de prevenció i seguretat.  

La prevenció al districte es porta a terme en coordinació amb els equips tècnics i els 
equips de carrer. Es dona atenció a totes les situacions d’inseguretat ciutadana, 
emergències socials i temes de desigualtat. En aquest sentit, es treballa juntament 
amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, Serveis Socials, serveis tècnics del Districte i Salut 
Mental, entre d’altres, per atendre casos de ciutadans i ciutadanes en situacions 
delicades al carrer i en habitatges (persones desorientades, acumuladors patològics, 
ocupacions, etcètera). Així mateix, es treballa amb el cos de Mossos d’Esquadra per a 
temes delictius (assetjament a menors, ocupacions, etcètera), amb la Direcció 
d’Intervenció Social a l’Espai Públic per a temes de persones sense llar (SIS-MO), amb 
Famílies Romaneses (SIS-Fa Rom), amb l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars 
(OPAI), amb l’Equip de Gestió de Conflictes (EGC) per analitzar la conflictivitat en la via 
pública i trobar-hi solucions, o amb l’equip de Feminismes i l’Agència ABITS per donar 
atenció a les treballadores sexuals. També es treballa estretament amb l’Oficina 
d’Habitatge per atendre casos d’assetjament o mobbing immobiliari, amb el 
Departament d’Educació, l’IMSS i el Consorci d’Educació per atendre casos 
d’absentisme escolar (i, en breu, també d’assetjament escolar o bullying) i en general 
temes de convivència a l’espai públic entre veïns i veïnes per gestionar problemàtiques 
relacionades amb el soroll, la convivència amb animals, la neteja, etcètera. 

En aquest sentit, hi ha diversos espais preventius de treball tècnic: 

• La taula de coordinació policial, que treballa casos de conflictivitat a la via 
pública, tant de manera reactiva com preventiva, i on es tracten temes de 
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seguretat que afecten el territori i es coordinen les actuacions entre Mossos 
d’Esquadra, Guàrdia Urbana i Prevenció del Districte. 
 

• La taula de policia administrativa, que fa un seguiment dels casos que el 
Districte té oberts pel que fa a problemàtiques administratives: queixes, 
denúncies, notificacions, execucions subsidiàries, precintes, etcètera. 

 
• La taula d’acumuladors patològics, a través de la qual, al llarg del 2018 s’ha 

participat activament en un grup de treball per establir el protocol de ciutat per 
solucionar els casos d’acumuladors, tant d’objectes com pel que fa a animals. El 
procés és llarg i complicat, ja que hi intervenen molts agents i es tracta d’una 
malaltia mental que cal tractar de la millor manera possible. El protocol es va 
aprovar a l’inici del 2018 i, en aquest moment, s’està aplicant a tots els 
districtes. Atén casos coordinant equips compostos per personal tècnic de 
centres de Serveis Socials, serveis tècnics, serveis jurídics, Serveis a les Persones 
i al Territori, Guàrdia Urbana, Consorci de Salut i Oficina d’Animals, quan es 
requereix. 
 

• La taula d’absentisme, on s’analitzen els casos existents amb personal tècnic 
d’Educació, equips d’assessorament pedagògic, centres de Serveis Socials, 
directors d’escoles i inspecció educativa, i s’intenta donar alternatives per 
evitar l’abandonament escolar. 
 

• La taula del Barça, on es busquen fórmules compartides per millorar la 
convivència entre el veïnat, les persones aficionades al futbol que ocupen els 
entorns del camp, sobretot abans del partit, i els bars i altres negocis de venda 
d’alcohol i alimentació. 
 

• La taula d’habitatge, on es procura evitar situacions d’assetjament immobiliari i 
resoldre casos de necessitat extrema.  

 
• La taula de treball de contaminació electromagnètica, que vol treballar, 

conjuntament amb l’Associació de Veïns i Veïnes de les Corts, en tots els temes 
relacionats amb les antenes i la contaminació electromagnètica. 

  
A més, treballem intervenint en l’espai públic per preveure conflictes de convivència 
amb els equips del Servei de Gestió dels Conflictes i de la Policia de Barri. En aquesta 
línia, s’han pres mesures per prevenir el soroll amb la instal·lació de limitadors de 
soroll en espais amb una alta pressió social i durant els actes nocturns que se celebren 
al llarg de l’any (festa major, actes individuals de les entitats als llarg de l’any, etcètera).  
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Finalment, hem obert una línia de diàleg i treball comú amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat per poder obrir una taula de treball tècnic per gestionar les 
qüestions que afecten els espais de frontera amb aquest municipi. Les qüestions de 
serveis socials i d’utilització d’espai públic, com ara els jardins d’Áurea Cuadrado, són 
dos dels temes més representatius que estem treballant actualment entre els dos 
ajuntaments. 

D’altra banda, cal destacar la gestió del benestar animal. En aquest camp, en els 
darrers anys, hem fet grans esforços tècnics i econòmics en àmbits diversos com la 
gestió de les colònies de gats, juntament amb la Direcció de Drets dels Animals i la 
Fundació Silvestre, el manteniment de la convivència entre veïns propietaris de gossos 
i la resta de veïnat, la gestió de la informació respecte al control de la cabana de 
senglars i la gestió de la informació sobre el control de les plagues de coloms. 
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Eix 2: Economia plural 

Una Barcelona amb empenta per a una 
economia plural 
 

2.1. DESENVOLUPAMENT I ECONOMIA DE PROXIMITAT 

Al llarg del 2018, hem treballat en el Pla de comerç del Districte de les Corts 2018-2020, 
on queden detallades les línies estratègiques i les mesures que cal dur a terme. S’ha 
treballat en aquest Pla de forma transversal, incorporant, entre altres àmbits, el del 
Turisme. Així, trobem que un dels eixos destacats que cal tractar és el turisme com a 
oportunitat per al comerç de proximitat.  

Alguns dels projectes principals recollits en el Pla són: 

• Donar resposta als projectes que treballin per evitar la desertització comercial, 
amb la creació d’entitats de comerç al territori. Són remarcables dos projectes 
de nova creació durant aquest període, en els quals l’acompanyament i la 
dinamització des de Serveis a les Persones han estat fonamentals: 

- La creació d’una única entitat de comerç al barri de la Maternitat i 
Sant Ramon amb el nom de Les Corts Comerç 08028. En aquests 
moments, hi ha 85 comerços adherits. 

- Creació d’una nova entitat de comerciants als carrers de l’entorn del 
centre comercial de L’illa Diagonal. Aquesta nova entitat té el nom 
d’Associació de Comerciants i Empresaris El Cor de les Corts. 
Actualment tenen 17 comerços associats, però estan treballant en la 
seva ampliació. 

 
• Implantar unes bones pràctiques en l’accessibilitat universal—discapacitat 

intel·lectual— a hotels i comerços de les Corts. El projecte neix de la necessitat 
de reivindicar un turisme per a tots, un turisme inclusiu i de treballar per 
assolir-lo. El punt de partida és l’estudi que es va presentar el 2014 “El turisme 
inclusiu com a generador de riquesa”. A partir d’aquí, se’n fa partícips els 
agents del sector, es generen missatges i es duen a terme accions amb 
l’objectiu d’implicar i fidelitzar els operadors i treballar per una ciutat i un 
territori més respectuosos, amables i inclusius. 
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Actualment disposem de dades suficients sobre el grau d’accessibilitat dels 
establiments turístics del districte i això ens ha permès fer accions de formació 
i assessorament i portar a terme bones pràctiques, a més d’un treball 
corresponsable entre promotors turístics privats i el sector públic.  

S’ha col·laborat en protocols de bones pràctiques a centres comercials, comerç 
de proximitat i hotels i, alhora, s’ha donat formació al sector professional del 
comerç i el turisme del territori. El nombre d’hotels participants han estat divuit, 
més tres entitats de comerç, tres centres comercials i dos comerços de 
proximitat. 

• Treballar en l’adaptació del comerç de l’Eix Comercial Sants - les Corts per a les 
persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda. 
 

• Trobar punts de confluència entre el comerç i el flux de visitants que generen 
les instal·lacions del Futbol Club Barcelona i el seu entorn. 
 

• Reforçar la xarxa de comerç verd i sostenible del districte. 
 

• Fer accions directes o de sensibilització per ajudar a reduir el malbaratament 
alimentari. 

D’altra banda, s’ha treballat en la reutilització de la taxa turística per a accions i 
actuacions que donin retorn i per minvar les conseqüències del turisme massiu als 
barris del districte: 

• Capella de Sant Miquel al Monestir de Pedralbes: restauració d’aquest espai 
gòtic del Monestir de Pedralbes, una petita joia a les parets del qual ara 
llueixen més de 75 metres quadrats de pintura i 25 metres quadrats al sostre, 
en una restauració que ha resultat modèlica per la seva qualitat i la utilització 
de les darreres tecnologies per a la recuperació dels pigments originals de 
l’obra gòtica, i que ha suposat un cost de 250.000 euros, finançat amb la taxa 
turística. 
 

• Rutes turístiques: creació de rutes (algunes accessibles o dirigides a persones 
amb discapacitat) pels barris de les Corts.  
 

• Mirador de Finestrelles: creació de l’anomenat mirador de Finestrelles al parc 
de Collserola, a la zona del dipòsit d’aigües, que dignificarà l’espai i des del qual 
es podrà gaudir de les vistes de la ciutat, especialment del barri de les Corts i de 
bona part de la plana del Llobregat. 
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• Senyalització inclusiva del Monestir de Pedralbes per a persones amb 
discapacitat visual: des del Districte s’ha posat en marxa el projecte de 
col·locar una senyalística per guiar persones amb discapacitat visual mitjançant 
una tecnologia d’etiquetatge que permet detectar múltiples marcadors a grans 
distàncies en mil·lisegons, fins i tot en moviment i sense necessitat d’enfocar el 
dispositiu mòbil. Aquests codis són llegits (en veu) a través d’una aplicació 
mòbil.  

2.2. ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Des del Districte s’ha promocionat l’economia social i solidària i s’han reivindicat 
alhora els actius del territori. Hem treballat per conèixer aquesta nova fórmula de 
creació de riquesa des d’un punt de vista comunitari, on el compromís social és 
fonamental per al bon funcionament.  

Per treballar aquesta línia estratègica, ha estat fonamental la col·laboració amb 
Barcelona Activa. Com a metodologia de treball, hem començat per identificar les 
iniciatives existents al territori que treballen en economia social. Un cop identificades, 
ha començat la tasca de crear comunitat, crear xarxa per sensibilitzar sobre els 
objectius en el global de la població i trobar un espai de treball conjunt des del qual 
tirar endavant idees i projectes.  

El resultat ha estat la creació de la Taula d’Economia Social i Solidària, un espai de 
cocreació per definir accions i donar visibilitat als projectes. La seva primera tasca 
important ha estat la de compartir els criteris d’economia circular, democràcia interna, 
perspectiva feminista, condicions de treball, gestió financera i cohesió social, entre 
d’altres. En aquests moments, i un cop feta la identificació en el territori, formen part 
de la xarxa 25 entitats, comerços i cooperatives. D’aquesta primera feina, en va sorgir, 
el dia 1 de desembre de 2018, la Primera Trobada d’Economia Social i Solidària del 
Districte de les Corts. Al llarg de tot el dia es van fer tallers, xerrades i explicació de 
bones pràctiques per crear sentiment de xarxa i donar-se a conèixer entre la ciutadania 
amb l’objectiu de generar sensibilització i coneixement entre la població. 

2.3. TURISME SOSTENIBLE 

Senyalització viària a les Corts: millora de la senyalització turística i de serveis 

Des del Districte s’han substituït les senyalitzacions d’orientació per a vianants del 
territori per unes de noves que incorporen plànols de la zona i els punts d’interès 
bàsics. Es tracta de quaranta senyals distribuïdes a tot el territori. 
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Renovació de l’apartat de turisme a la web 

Des del Departament de Comunicació s’ha procedit a la revisió i actualització de la 
secció dels 75 punts d’interès turístic de la nova web del Districte 
(https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/coneixeu-el-districte/punts-dinteres-
del-districte). L’actualització ha consistit en la redacció d’una nova proposta de 
descripció, ampliant i actualitzant les dades existents, afegint-hi més característiques i 
concretant detalls que no hi apareixien. En alguns casos, s’ha modificat la imatge 
il·lustrativa.  

• Colònia Castells 
• Plaça de Comas 
• Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les Corts 
• Barri de les Corts 
• Cristalleries Planell 
• La Masia del Barça 
• Ateneu de Fabricació 
• Centre Cívic Can Deu 
• Can Rosés 

Incorporació d’un nou punt: 

• Biblioteca Montserrat Abelló: descripció del nou espai del districte, inaugurat el 
gener del 2018.  

Eliminació de punts d’interès que ja no existeixen: 

• El centre comercial Pedralbes Centre 
• Murals literaris: Salvador Espriu i Mercè Rodoreda 

Actualització i difusió del plànol turístic del districte 

El Districte de les Corts, conjuntament amb el Gremi d’Hotelers, ha editat un nou 
plànol turístic i comercial que combina informació del districte, punts d’interès turístic, 
mobilitat i altres serveis comercials i ciutadans. Al revers d'aquest plànol hi ha el plànol 
general de la ciutat de Barcelona.  

Amb un disseny atractiu i unes il·lustracions creades ad hoc, el document permet 
conèixer la història del districte i descobreix una selecció de 28 punts d’interès turístic 
que es destaquen al territori de les Corts. Una selecció feta segons criteris d’interès 
cultural, històric i turístic: des dels Pavellons Güell fins a Cristalleries Planell, passant 
pel Camp Nou, el recinte de la Maternitat o el Centre Cívic Can Deu. L’usuari o usuària 

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/coneixeu-el-districte/punts-dinteres-del-districte
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/coneixeu-el-districte/punts-dinteres-del-districte
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pot situar en el mapa tots els punts d’interès i conèixer-ne breument les 
característiques. El projecte pretén donar valor al territori i a la descentralització 
turística de Barcelona, potenciant elements arquitectònics i d’interès cultural, social, 
esportiu i turístic del districte de les Corts. També, revitalitzar el comerç, tant de 
proximitat, els mercats, com els centres comercials que té el districte.  

A banda, el plànol ofereix informació comercial, així com la situació geogràfica dels 
mercats, museus, jardins i transport públic del districte. Finalment, la persona usuària 
té accés directe a les rutes de turisme accessible. 

El plànol es va distribuir pels hotels del districte, els equipaments municipals i l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de la seu del Districte, a fi de poder arribar als veïns i veïnes de les 
Corts, així com a tots els turistes i visitants d’altres districtes, ciutats o països.  

Plànol: http://ow.ly/H7cB30nOXiw   

Ruta de Tapes per les Corts 

Per segon any consecutiu, el Districte de les Corts, juntament amb els cinc eixos i 
associacions comercials del territori, han posat en marxa la segona edició de la Ruta de 
Tapes per les Corts. Una segona convocatòria plena de novetats: amb la votació a la 
millor tapa, un concurs a Instagram i cinc xerrades informatives sobre alimentació 
saludable. 

Publicacions relacionades amb comerç i turisme 

• El comerç de tota la vida: El llibre reivindica el paper de les botigues com a 
referents dels barris i del districte tot fomentant el coneixement entre els veïns 
i veïnes. Al volum hi apareixen més d’un centenar d’establiments dedicats a la 
restauració, la moda, la salut, l'alimentació o els estancs, entre altres sectors, i 
destaquen pel seu arrelament al territori. Són botigues amb segell propi i 
personalitat. S’hi recullen comerços que durant quaranta anys o més han 
contribuït a la dinamització econòmica i a la cohesió social de les Corts, tot 
donant-li una identitat pròpia. Són comerços que formen part de les 
tradicionals xarxes comercials del districte, així com de dues de noves: El Cor de 
les Corts i Les Corts Comerç 08028. 
També incorpora un mapa de les associacions de comerciants i dades de 
contacte, juntament amb un text que promou l’associacionisme entre els i les 
professionals del comerç. En total, són 105 establiments dels tres barris del 
districte i els que formen part del Mercat de les Corts, amb capítol propi. 
 

http://ow.ly/H7cB30nOXiw
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• Accessibilitat als establiments turístics i comercials del districte de les Corts: El 
Districte de les Corts, en el marc de l'Espai d'Inclusió, juntament amb l'Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat i, també, amb la Universitat Ramon 
Llull i ESADE, han elaborat l'estudi "Accessibilitat als establiments turístics i 
comercials del districte de les Corts". 
L’estudi, que pretén millorar la inclusió social de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, s’ha centrat a identificar l’estat actual dels establiments turístics i 
comercials del districte, sensibilitzar aquests establiments, identificar bones 
pràctiques, aportar eines per millorar l’oferta actual, i elaborar un model de 
millora que permeti la revisió contínua i l’evolució. 

Altres publicacions 

• Guia de la bicicleta: El Departament de Comunicació del Districte de les Corts 
ha elaborat un desplegable que inclou un mapa detallat de les vies pedalables 
del districte, normatives i consells per circular-hi correctament en bicicleta i 
altres vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. Una manera 
de promoure la mobilitat sostenible i responsable a tots els barris del districte. 
Un producte editat pel Districte de les Corts que conté, a més, un mapa del 
districte amb informació de les vies de circulació per a les bicicletes i els punts 
destacats de la xarxa pedalable.  
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 Eix 3: Transició ecològica 

Una Barcelona més humana i en 
transició ecològica 
 

Les ciutats tenen un paper fonamental en el repte d’aturar el canvi 
climàtic i Barcelona vol estar-ne al capdavant. Per això, s’està treballant 
per construir una ciutat més sostenible, que garanteixi el “dret a la ciutat”, 
per viure-hi dignament, de forma cívica i saludable i amb qualitat de vida. 

 

3.1 MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC 

Actuacions del Pla de renovació integral de l’enllumenat  

Dins el marc del Pla de renovació integral de l’enllumenat 2017-2020, que vol 
incrementar la seguretat, l’eficiència energètica i la gestió intel·ligent de l’enllumenat 
públic de la ciutat, s’han dut a terme les actuacions següents al districte de les Corts.  

• Institut Frenopàtic, entre la gran via de Carles III i el carrer de les Corts. 
• Carrer del Marquès de Sentmenat, entre els carrers del Vallespir i Nicaragua. 
• Carrer de Numància, entre el carrer de Berlín i l’avinguda Diagonal. 
• Carrer de Berlín. 
• Carrer de Loreto, entre el carrer de Bordeus i l’avinguda de Sarrià. 
• Carrer del Gállego. 
• Carrer de Pedro i Pons. 
• Carrer de Serra i Hunter. 
• Carrer del Doctor August Pi i Sunyer. 
• Carrer dels Doctors Trias i Pujol. 
• Carrer de Comas i Solà. 
• Avinguda de Pearson, entre el carrer de Joan d’Alós i el passatge de Pearson. 
• Passatge de Pearson. 
• Carrer de Panamà, entre l’avinguda de Pearson i el carrer de Miret i Sans. 
• Avinguda d’Espasa. 
• Carrer de Montevideo, entre l’avinguda d’Espasa i la baixada del Monestir. 
• Carrer del Gran Capità, entre l’avinguda de l’Exèrcit i el carrer de Sor Eulàlia 

d’Anzizu. 
• Parc de Cervantes. 
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• Entorns del Monestir de Pedralbes. 
• Passatge de Tubella. 
• Carrer de l’Equador (costat Llobregat, entre els carrers del Taquígraf Serra i 

Marquès de Sentmenat). 
• Carrer de Maria Barrientos. 
• Carrer de Can Segalar. 
• Carrer de Joan Güell, entre el carrer de Fígols i l’avinguda de Madrid. 
• Pistes de petanques, al carrer de Benavent. 
• Torre Melina. 

A més, prioritzar els vianants per davant dels vials de circulació, millorar els nivells 
lumínics i l’eficiència energètica i adaptar la xarxa a les normatives vigents són 
actuacions previstes en el Pla de renovació integral de l’Enllumenat 2017-2020, 
d’acord amb el mapa lumínic del districte.  

Instal·lació d’enllumenat públic autosuficient a diversos equipaments municipals 

Al districte s’ha programat incorporar noves instal·lacions fotovoltaiques al CEM 
Arístides Maillol, a la Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras (ja executat) i a l’Escola 
Ítaca, i una futura ampliació a l’edifici de la plaça Comas, més les ja existents a les 
noves instal·lacions de les Cristalleries Planell i a la Biblioteca Montserrat Abelló.  

També s’han instal·lat pèrgoles fotovoltaiques a la plaça del Centre i a l’avinguda de 
Josep Tarradellas, i captadors solars al túnel de Badal. 

3.2 VERD URBÀ I BIODIVERSITAT 

El Districte de les Corts ha treballat per augmentar el nombre d’espais verds i millorar 
els que ja existeixen al territori. Entre d’altres, s’han fet les actuacions següents: 

Renovació de xarxes de reg 

S’han renovat les xarxes de reg a la plaça d’Eusebi Güell, als jardins de William 
Shakespeare, als jardins de Can Cuiàs, al carrer de Nicaragua, 140, i al carrer de Fígols 
amb Lluçà.  

Reformes de carrers amb grans parterres verds 

S’han fet arranjaments importants de renovació als carrers de Pisuerga, Conxita 
Supervia i Benavent, i la part central de l’actuació ha estat la generació de grans 
parterres amb vegetació diversificada. D’aquesta manera, s’ha modificat l’espai públic 
habitual de panots i arbrat d’alineament per convertir-lo en un espai amb diversitat 
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d’arbustives, amb la qual cosa es dota de tonalitats el paisatge i es crea biodiversitat 
d’espècies per adaptar-les a la realitat climàtica de la ciutat. 

Millora de parcs i jardins al districte 

A principis del 2019, s’han posat en marxa les obres de millora dels jardins de Can 
Cuiàs (amb una nova àrea de gossos i treballs de jardineria, entre d’altres), als jardins 
de les Infantes i als jardins d’Áurea Cuadrado (amb treballs de jardineria i la col·locació 
d’una barana).  

Recuperació de la titularitat de la zona verda al carrer de John M. Keynes  

Amb data de 24 d’octubre de 2017, s’ha recuperat l’espai verd situat dins dels terrenys 
del CSIC al carrer de John M. Keynes, de 2.262 metres quadrats, mitjançant la cessió 
gratuïta de la Universitat de Barcelona a favor de l’Ajuntament de Barcelona, en 
compliment de les obligacions urbanístiques. Això permetrà que en un futur pròxim es 
pugui disposar d’un nou espai públic destinat a jardins al barri de Pedralbes, 
concretament a la Zona Universitària, així com de l’obertura d’un nou passatge de 
vianants que connecti les dues parts del barri. Aquest vial, a proposta de l’Associació 
de Veïns i Veïnes de la Zona Universitària, es proposa que dugui el nom de Josep 
Canals, primer president de l’Associació i dirigent veïnal que va encapçalar la 
reivindicació d’aquesta recuperació de l’espai públic.  

Projecte executiu de la zona verda de la Colònia Castells 

Després de la gestió del planejament de la nova Fase 1 de l’espai de la Colònia Castells, 
al barri de les Corts, hi ha tot un espai públic de zona verda d’aproximadament 10.000 
metres quadrats lliures entre els carrers del Montnegre, l’Equador, Taquígraf Serra i els 
edificis que formen la façana de l’illa al carrer d’Entença. El Districte de les Corts va dur 
a terme un procés participatiu per fixar les propostes ciutadanes i els criteris per a la 
redacció del projecte executiu d’ordenació d’aquest nou espai.  

Millora de la plaça de les Corts 

S’han portat a terme treballs de millora de la plaça de les Corts amb la substitució del 
paviment actual, la reforma de la zona de gossos, la modificació del tancat, la 
restauració dels arcs del canal i la renovació de la xarxa de reg, entre altres actuacions, 
amb la qual cosa s’ha assegurat l’accessibilitat a totes les zones del parc i als seus eixos 
viaris. 
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Noves àrees d’esbarjo d’animals de companyia i manteniment de les existents 

Nova àrea d’esbarjo de gossos al jardí de Bacardí  

Creació d’un nou espai per al lleure i l’esbarjo dels gossos de més de 700 metres 
quadrats. L’àrea del jardí de Bacardí està equipada amb bancs, zones d’ombra i 
abeurador, amb un cancell de doble porta per a la seguretat de les persones usuàries i 
amb reg d’aspersió que neteja la zona, així com elements d’agility.  

Millora de les àrees d’esbarjo d’animals de companyia de la plaça de les Corts i els 
jardins de Can Cuiàs 

Des del Districte s’està millorant l’àrea de gossos existent a la plaça de les Corts per tal 
d’adequar-la i fer-hi totes les actuacions necessàries per complir amb la normativa 
actual. En conseqüència, s’ha substituït la tanca actual, s’ha habilitat un drenatge 
correcte i s’ha disposat de proteccions als arbres i de mobiliari, entre d’altres. 

També està previst, per al primer trimestre del 2019, iniciar la renovació de l’espai dels 
jardins de Can Cuiàs, on es traurà el pipicà actual i es farà una nova àrea de gossos de 
336 metres quadrats. 

Promoure horts urbans  

Horts urbans a l’espai de la Colònia Castells 

Des de l’any 1997, Parcs i Jardins gestiona horts urbans amb l’objectiu d’augmentar la 
producció d’aliments ecològics i de proximitat i impulsar i avalar models de gestió 
participativa.  

Durant aquest mandat i amb l’experiència acumulada, s’han volgut incrementar aquest 
espais al districte.  

L’hort de la Colònia Castells és una experiència que inclou l’autogestió per part d’una 
assemblea veïnal. L’experiència inclou veïns i veïnes individuals que hi volen col·laborar 
i s’ha vinculat a equipaments i serveis de l’entorn, de manera que s’hi ha incorporat 
persones usuàries del Centre d’Higiene Mental de Les Corts, el casal i la residència de 
gent gran, el CAP, els habitatges tutelats o els usuaris i usuàries del menjador social, 
entre d’altres. Aquesta experiència i aquest treball adquireixen un valor afegit en un 
districte on es trobaven a faltar projectes col·lectius oberts i transversals.  

Actualment, gràcies a una inversió inicial del Districte, l’espai disposa de taules d’hort 
per al cultiu d’hortalisses i arbres fruiters en un espai condicionat amb lavabos, 
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magatzem, reg i il·luminació, i el gestiona l’Associació Hort Urbà Espai Colònia Castells - 
Les Corts. 

Corredor verd Collserola - les Corts 

Connexió entre la ciutat i el parc de Collserola 

S’ha portat a terme un estudi executiu del corredor verd de connexió entre la ciutat i el 
parc de Collserola que inclou la urbanització del camí de la Mare de Déu de Lorda i 
l’avinguda de la Mare de Déu de Lorda.  

Mirador de Finestrelles 

S’ha fet l’encàrrec de crear un mirador anomenat de Finestrelles, al parc de Collserola, 
a la zona del dipòsit d’aigües al barri de la Mercè, que dignificarà l’espai i des del qual 
es podrà gaudir de vistes sobre el barri de les Corts. 

3.3 URBANISME PER ALS BARRIS 

Barcelona té dos grans reptes. D’una banda, els que exigeix una gran àrea 
metropolitana i, de l’altra, la importància dels barris, i, en aquesta nova realitat, ha de 
generar un espai de proximitat indispensable per a la implicació social i la generació 
d’entorns que esdevinguin promotors de la salut i el benestar de la ciutadania. 

Una ciutat accessible i amb mirada de gènere 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la mesura de govern “Urbanisme amb 
perspectiva de gènere”, treballa per integrar la mirada de gènere en totes les 
polítiques urbanístiques i aconseguir una ciutat més justa, igualitària, segura i sense 
barreres. En aquest sentit, i treballant per una ciutat pensada des de les vivències i no 
des dels plànols, s’han dut a terme unes avaluacions i les actuacions posteriors al 
districte. Entre d’altres, algunes de les actuacions són la modificació de la façana del 
Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” per eliminar un racó; la variació d’una façana en 
una actuació privada al carrer de Poblet per evitar un punt d’inseguretat; la instal·lació 
d’il·luminació presencial a la sortida d’emergència de Cristalleries Planell, o la 
generació de parterres de baixa alçària per tenir bona visibilitat en els projectes 
d’urbanització i espais públics. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona fomenta actuacions i espais per a la 
implicació social en la transformació i l’evolució de la ciutat, amb la voluntat de 
construir una ciutat oberta i acollidora. En aquest sentit, el Districte ha aplicat millores 
d’accessibilitat per fer el territori més inclusiu. Per exemple, s’ha renovat el parc de 
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jocs infantils dels jardins de Sant Joan de Déu per fer-los inclusius al 100%, i s’han fet 
millores en els jocs adaptats als jardins de Bacardí. La inclusivitat dels espais de joc 
infantil és un dels criteris de qualitat que incorpora el futur Pla de joc a l’espai públic, i 
s’insereix en els objectius de l’Espai d’Inclusió de les Corts. A més, per aconseguir que 
les noves activitats implantades ofereixin la màxima accessibilitat i adaptació a 
qualsevol usuari o usuària, independentment de les seves característiques i condicions, 
des del Districte de les Corts es té una cura especial a verificar el compliment de la 
normativa existent sobre aquesta qüestió en tots els projectes de noves activitats.  

Grans projectes de transformació urbanística 

Executar el Pla Europa-Anglesola  

Aquest és un exemple clar que la ciutat s’ha de pensar des de la gestió pública. 
Després que el projecte estigués anys aturat, només la pressió sobre els promotors 
privats d’aquest planejament ens ha permès assegurar un reallotjament de totes les 
persones afectades en condicions dignes. Això també ens permet acabar el mandat 
amb el projecte de la zona verda pública en marxa i donar per complert un 
planejament que mai s’hauria d’haver plantejat en els termes en què es va fer. 

Des del Districte de les Corts s’ha treballat, doncs, en un procés històric, el del 
reallotjament dels veïns i veïnes afectats pel plantejament de l’àmbit d’Europa-
Anglesola amb una reserva de promocions d’iniciativa privada. S’ha aconseguit que el 
reallotjament sigui indefinit (i no de deu anys com estava estipulat). Paral·lelament, 
s’està treballant en el projecte de la nova àrea verda d’aquella zona.  

Modificació del Pla general metropolità - Espai Barça 

Afrontar la modificació de l’entorn de les instal·lacions del Barça era un dels reptes 
d’aquest mandat. Dur-ho a terme d’una manera transparent, fent-ne partícips els veïns 
i veïnes, les entitats i les associacions i obligant el FC Barcelona a fer un treball conjunt 
i col·lectiu, ha estat una condició imprescindible.  

Avui, el nou Espai Barça comença a ser una realitat. Una de les millores més 
destacades de la transformació que es planteja en la modificació del Pla general 
metropolità (MPGM) és que el conjunt de les instal·lacions del FC Barcelona s’obrin i 
deixin de ser una barrera urbana. L’àmbit guanya espai verd i incorpora al barri espais 
d’ús públic nous sense tancaments, que s’integraran en la resta d’espais públics, viaris i 
verds situats davant el Camp Nou i l’actual Miniestadi, i, a més, facilitaran l’accés als 
eixos verds de la Diagonal i als mitjans de transport públic existents. 
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La proposta preveu millorar l’ordenació dels carrers i connectar millor les instal·lacions 
amb l’entorn. Totes les voreres de les instal·lacions esportives tindran una amplada 
mínima de 5 metres i s’aprofitarà l’actuació per crear carrils bici en alguns carrers, com 
ara el d’Arístides Maillol, el de Joan XXIII, el de la Maternitat i l’avinguda del Doctor 
Marañón. 

També es posen en marxa mesures per millorar l’impacte de l’afluència de gent quan 
hi ha partit, amb el soterrament de l’aparcament actual, que manté les places actuals i 
n’hi afegeix 700 per a bicicletes; un pàrquing soterrat de 50 places per a autocars, que 
s’ampliaran a 70 posteriorment, i la posada en marxa de tres noves línies d’autobusos 
llançadora per facilitar els desplaçaments. 

Així doncs, aquesta MPGM promou: 

• Millorar la permeabilitat i la integració de les noves instal·lacions al barri 
de la Maternitat i Sant Ramon. 

• Ampliar l’espai públic que acompanya el traçat del carrer d’Arístides 
Maillol i facilitar la relació i el recorregut amb l’avinguda de Joan XXIII. 

• Dotar el recinte actual de nous espais oberts d’ús públic, sense 
tancaments, permeables i que mantinguin una continuïtat amb els 
espais públics, viaris i verds que l’envolten. 

• Fer més permeable l’accés i l’ús del recinte esportiu obrint les 
instal·lacions al barri i creant grans espais d’ús públic que connectin les 
diverses zones de la ciutat que donen a l’illa de l’Estadi i del Miniestadi. 

• Urbanitzar adequadament l’espai lliure d’edificació de propietat privada 
perquè esdevingui d’ús públic. 

• Posar en marxa mesures per millorar l’impacte en la mobilitat del barri 
que genera l’afluència massiva a l’Estadi en dies de partit. 

• Incrementar substancialment els espais verds: 20.000 metre quadrats, i 
lliures 30.000 metres quadrats. 

• Incrementar la propietat de titularitat pública: 10.000 metres quadrats. 
• Reservar, com a equipament esportiu públic, la cantonada de l’avinguda 

de Joan XIII amb Martí Franquès. 
• Dotar l’àmbit d’uns estàndards de sostenibilitat adequats. 
• Soterrar del tot l’aparcament (sense incrementar el nombre total de 

places) per guanyar espai lliure d’ús públic.  
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Colònia Castells 

La Colònia Castells no és una oportunitat per a privats. La Colònia Castells és una gestió 
pública del territori: assegurar el reallotjament amb un calendari clar, l’obtenció de sòl 
per a habitatge públic i l’aprofitament de les plantes baixes d’aquests habitatges per a 
equipaments col·lectius és la prioritat del Districte de les Corts.  

La gestió de l’MPGM en l’àmbit de la Colònia Castells s’ha allargat masses anys. Són 
divuit anys d’incertesa per a les famílies afectades pel fet que no es va plantejar una 
programació realista i sense alts i baixos. Després d’anys d’un cert encallament, calia 
afrontar la realitat existent preveient una programació possibilista i adequada a la 
realitat social de les famílies que n’esperaven la tramitació. Un primer estudi i diagnosi 
social, i l’acord amb els veïns i veïnes directament afectats, va permetre replanificar les 
actuacions amb un canvi de fases per prioritzar els sectors afectats segons el grau de 
precarietat habitacional. Això ens ha permès reallotjar totes les famílies de la nova 
Fase 1 (passatge de Piera i carrer del Taquígraf Serra) als nous habitatges del carrer 
d’Entença, que l’Ajuntament ha adquirit a l’Incasol en la seva totalitat per agilitzar 
tràmits. Aquest fet ens permet preveure el calendari i la inversió necessaris per 
afrontar, en els propers dos mandats, la finalització del planejament. Alhora, iniciar 
immediatament el reallotjament en pisos ja existents dels edificis del carrer d’Entença 
(entre els carrers del Montnegre i Taquígraf Serra, nova Fase 2) ens permet començar 
a construir el nou edifici de reallotjament i obtenir una gran reserva de sòl per a 
habitatge públic, amb equipaments locals en plantes baixes. 

Ús esportiu als espais públics 

Millora dels camps de petanques dels jardins de les Infantes i de Josep Munté  

Pel que fa als jardins de les Infantes, l’actuació ha consistit a reordenar l’espai amb 
l’ampliació de quatre a sis pistes de petanca amb una subbase granular drenant. A més, 
la nova obra garanteix l’accessibilitat a les pistes amb un recorregut de paviment de 
formigó d’un ample accessible i amb entrada a la pista a peu pla. També s’ha millorat 
l’enllumenat, el sistema de reg i s’ha instal·lat mobiliari urbà i un punt de connexió wifi. 
Així, són més de 730 metres quadrats entre espais enjardinats per gaudir de l’esport i 
la petanca. El nou espai, que també disposa de cadires noves amb reposabraços i 
respatller, s’ha delimitat amb una tanca metàl·lica. 

Als jardins de Josep Munté s’han creat vuit pistes noves que ocupen gairebé 1.300 
metres quadrats, delimitades per taulons de fusta i on es garanteix l’accessibilitat i es 
milloren els espais de joc i els entorns immediats. Les pistes estaran barrades amb una 
tanca metàl·lica i tenen tres portes d’accés i una de corredissa. L’obra també ha inclòs 
un nou enllumenat tipus LED, un punt de connexió wifi, una nova xarxa de reg, així 
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com nou mobiliari urbà, com ara cadires, bancs, i un armari perquè els jugadors i 
jugadores habituals hi puguin desar el material. Per dur a terme les pistes noves, s’ha 
hagut de desplaçar la zona de jocs de gent gran que hi havia. 

Superilla del barri de la Maternitat i Sant Ramon  

La recuperació de la ciutat i el seu espai per a usos públics és un canvi de paradigma 
que està tenint lloc arreu d’Europa. El projecte de superilles que Barcelona ha 
potenciat aquest mandat és un referent en aquest aspecte. 

El mandat anterior ja es va iniciar un treball per dissenyar un model de superilla al barri 
de la Maternitat i Sant Ramon que va quedar inacabat. Aquests quatre anys hem fet un 
esforç per acabar aquest entorn, amb l’objectiu de pacificar el trànsit i de donar 
prioritat als vianants. 

Aquestes han estat algunes de les actuacions: 

Reurbanització del carrer de Conxita Supervia  

Dins la superilla, el carrer de Conxita Supervia s’ha reurbanitzat com a nou espai 
pacificat de forma exclusiva per a vianants i s’hi ha mantingut el trànsit rodat només 
per a serveis i pàrquings, per convertir-lo en una secció d’un sol nivell (plataforma 
única), que disposa d’una nova àrea verda i d’un espai de reunió. 

Per fer la modificació, s’han utilitzat una sèrie de dunes amb una lleugera topografia 
que, d’una banda, han fet desaparèixer la presència de cotxes i, de l’altra, la dels 
vehicles aparcats. Així, el recorregut del carrer culmina en un espai de reunió situat 
davant de la façana nord del Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, que perd 
definitivament el mur que l’aïllava d’aquest nou espai. Amb aquesta intervenció, el 
centre cívic es fa més transparent i s’obre al carrer, fet que en possibilita 
l’externalització dels usos i una ampliació de la programació del centre a l’aire lliure. 
L’àmbit d’actuació ha estat de 3.054 metres quadrats. 

Reurbanització del carrer de Benavent, entre Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid  

Les obres van permetre renovar aquest tram de carrer per donar prioritat als vianants, 
en el marc del programa de superilles a la Maternitat i Sant Ramon. Es va actuar a la 
vorera del costat Besòs, es va ampliar i s’hi va col·locar una franja de parterres amb 
vegetació i arbrat, amb la xarxa de reg corresponent. Després de reurbanitzar el carrer 
per potenciar el verd urbà de l’espai, s’està treballant en un conveni de col·laboració 
amb l’entitat Ariadna perquè facin el manteniment dels parterres, dins el projecte 
“Petits jardins”. 
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Reurbanització del carrer del Comte de Güell i del Pintor Pahissa  

Futura intervenció de manteniment de les voreres en mal estat i plantació del parterre 
davant la biblioteca.  

Reurbanització del carrer del Regent Mendieta  

Renovació del carrer per donar prioritat als vianants. Aquest carrer ara és una 
plataforma única i dona continuïtat al tram ja reurbanitzat anteriorment. També s’hi 
ha col·locat mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia LED i nou arbrat. 

Ampliació de les zones infantils al districte de les Corts  

Nou espai de jocs infantils a la plaça del Doctor Ignasi Barraquer  

S’ha fet l’arranjament de la zona existent i el trasllat d’arbrat per crear una nova àrea 
de jocs i col·locar el tancament perimetral de protecció de la mateixa. 

Nous jocs temàtics de la girafa Ona als jardins de les Infantes  

Gairebé 400 metres quadrats constitueixen l’àrea actual de jocs infantils dels jardins de 
les Infantes, dissenyada per a edats fins als 12 anys i que presenta una forma d’ametlla 
i un paviment de sauló i sorra. El nou espai té, entre d’altres, multijocs, dos gronxadors 
i dues molles. A més, hi ha la casa de la girafa Ona i la casa dels garrins, els nous 
habitants del parc, dissenyats per Roser Capdevila. La casa de l’Ona és un habitatge de 
fusta rodejat de jocs aeris pensats per als nens i nenes més autònoms. Pel que fa a la 
casa dels senglars, dos garrins bessons, és petita, també de fusta, amb elements que 
serveixen perquè els més petits, d’entre 0 i 3 anys, s’enfilin i traginin per la sorra.  

Pla de racons infantils als jardins de Can Cuiàs 

Les actuacions de millora dels jardins inclouen la creació d’una nova àrea de jocs dins 
el Pla de racons infantils 2014-2019. Aquest pla, impulsat per l’Ajuntament amb la 
participació de les escoles, les entitats relacionades i la ciutadania, preveu incorporar 
noves àrees en nous espais, renovar les àrees existents i actualitzar-les mitjançant la 
incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Renovació i rehabilitació del teixit urbà 

Reurbanització del barri de la Mercè (Pla director) - carrer d’Ardena  

La peculiaritat urbanística i orogràfica del barri de la Mercè i la manca d’inversió en les 
darrers anys demanaven fer una mirada global a l’entorn per afrontar una reforma 
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integral del barri i millorar-ne els serveis i la qualitat urbana. Aquesta ha estat la 
prioritat del Pla director del barri de la Mercè que hem fet aquest mandat per definir 
un pla d’etapes a fi d’encarar aquesta reforma integral. 

Ja s’ha portat a terme la reurbanització del carrer d’Ardena amb la creació d’una 
plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de 
les xarxes de serveis aèries. També s’ha fet la substitució de la xarxa de clavegueram, 
s’ha col·locat mobiliari urbà i s’ha plantat arbrat. Les obres de reurbanització han 
tingut per objecte pacificar el trànsit rodat i donar prioritat als vianants en el tram final 
fins al carrer d’Eduard Toldrà. També hem deixat llest el projecte executiu per 
reformar integralment l’eix central del barri, que inclou el carrer de Herois del Bruc, la 
placeta del Coll de Finestrelles i la costa de Sant Bertomeu de la Quadra. 

Arranjament de les voreres del carrer de Jordi Girona  

S’han fet les obres de pavimentació del carrer de Jordi Girona, al tram entre el carrer 
de John M. Keynes i el passatge dels Til·lers. 

Arranjament de les voreres de la travessera de les Corts entre el carrer de Vallespir i 
el carrer de Numància (pi de les Corts)  

S’han fet les tasques de repavimentació de la travessera de les Corts, entre els carrers 
de Joan Güell i Numància.  

També s’ha reformat la illeta de la travessera de les Corts (entre els carrers de Vallespir 
i Vilamur), on es troba el pi de les Corts, un arbre catalogat, plantat el 1836. Aquesta 
illeta presentava unes deficiències d’accessibilitat que es van resoldre ampliant-la i 
incorporant-hi guals per facilitar el trànsit de les persones amb mobilitat reduïda. 

Arranjament de voreres a l’avinguda de Pearson 

Renovació de les voreres de la banda de muntanya als voltants del Col·legi Major 
Pedralbes i la St. Paul’s School, a l’avinguda de Pearson.  

Reurbanització del carrer de Fígols 

L’actuació va consistir a ampliar les voreres, renovar l’enllumenat amb tecnologia LED i 
soterrar les xarxes de serveis aèries. També es va millorar la xarxa de clavegueram, es 
va col·locar mobiliari urbà i s’hi va plantar arbrat. 
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Reurbanització del carrer del Pisuerga  

Aquestes obres han permès ampliar les voreres i crear una placeta i una zona verda i 
d’espai públic, així com ampliar l’espai per als vianants. També s’ha incorporat un carril 
bici de doble sentit per afavorir la mobilitat sostenible. 

L’actuació ha suposat la millora de la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat i 
l’enllumenat i la renovació de materials i serveis. Amb la reurbanització, s’ha eixamplat 
la vorera sud-oest a 9,80 metres i s’ha col·locat una seqüència de parterres de grans 
dimensions que generarà una placeta i una zona verda àmplia amb plantes 
ornamentals i aromàtiques que funcionarà com un espai amb valor pedagògic per a 
l’Escola Pau Romeva, la qual ha participat en la definició dels usos de les voreres. 

A més, en aquesta zona s’ha ubicat nou mobiliari urbà i elements biosaludables 
destinats a l’exercici físic per a adults; aquests darrers elements són a la placeta amb 
l’avinguda de Xile. També s’han renovat les xarxes d’enllumenat amb tecnologia LED i 
el clavegueram. 

Reurbanització del carrer dels Comtes de Bell-lloc  

Actuació a la vorera est del carrer dels Comtes de Bell-lloc, entre Marquès de 
Sentmenat i Evarist Arnús, ampliada a 5 metres.  

Urbanització de la plaça del Mirall de Pedralbes 

L’actuació ha inclòs la impermeabilització de l’aparcament del subsòl de la plaça del 
Mirall de Pedralbes, la nova urbanització de la plaça i la renovació del paviment, de la 
xarxa d’evacuació d’aigua pluvial i del sistema de reg.  

Reurbanització del carrer de Tubella  

Creació d’una plataforma única, renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i 
soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es va fer la substitució de la xarxa 
de clavegueram, es va col·locar mobiliari urbà i es va plantar arbrat. 

Reurbanització del carrer de l’Aviació  

L’actuació va consistir a crear una plataforma única, renovar l’enllumenat amb 
tecnologia LED i soterrar les xarxes de serveis aèries. També es va millorar la xarxa de 
clavegueram, es va col·locar mobiliari urbà i s’hi va plantar arbrat. 
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Avantprojecte de millora dels entorns de l’eix del carrer d’Europa  

Després d’estudiar l’entorn, es va proposar la pacificació del carrer, una plataforma 
única amb carril de serveis i obertures dels centres comercials al carrer de Joan Güell, 
la reordenació coherent del carrer d’Europa millorant l’entrada i la sortida de vehicles 
del Corte Inglés, i l’obertura del carrer de Gandesa a tota l’amplada de la Diagonal. 

Avantprojecte de pacificació del Campus Sud (carrer de Pascual i Vila)  

Tenint en compte que el carrer de Baldiri i Reixach està pacificat i sense vehicles, s’ha 
vist la idoneïtat de redactar un avantprojecte que estudiï les possibilitats 
d’urbanització en un entorn que hauria de tendir cap a la pacificació total, d’acord amb 
els criteris fixats en el seu moment per Estanislau Roca per al desenvolupament del 
campus. 

Actuacions de millora de l’espai públic al districte de les Corts els anys 2015 a 2018 

Les actuacions principals es descriuen a continuació: 

• Arranjament del xamfrà del carrer del Capità Arenas amb el carrer de Manila. 
• Noves voreres passants a la riera Blanca amb els carrers del Regent Mendieta i 

Pintor Pahissa. 
• Arranjament de les voreres del carrer de Vallespir entre el carrer de Can Bruixa i 

l’avinguda de Madrid. 
• Arranjament de la vorera mar del carrer del Taquígraf Serra, entre els carrers de 

Nicaragua i d’Entença. 
• Arranjament de la vorera de mar de la travessera de les Corts, entre els carrers 

del Comandant Benítez i la gran via de Carles III. 
• Ampliació de la vorera del carrer del Pintor Ribalta, a l’entorn de les petanques 

dels jardins de Josep Munté. 
• Arranjament de la vorera de mar de la travessera de les Corts entre la gran via 

de Carles III i el carrer de Lluçà. 
• Ampliació de la vorera de muntanya del carrer de Bosch i Gimpera, entre els 

carrers del Marquès de Mulhacén i Cardenal Vives i Tutó. 
• Arranjament de la vorera del Llobregat del carrer de Gandesa entre el carrer Can 

Segalar i l’avinguda Diagonal. 
• Arranjament de la vorera de mar de la travessera de les Corts entre els carrers 

de Galileu i Vallespir. 
• Plataforma única al carrer de Dolors Masferrer, entre els carrers de les Corts i la 

gran via de Carles III. 
• Arranjament de voreres a l’avinguda de la Mare de Déu de Lorda, a l’entorn de 

l’Escola Aula. 
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• Actuacions de renovació de voreres dels carrers de la superilla de la Maternitat i 
Sant Ramon.  

• Actuacions de renovació de voreres del carrer del Capità Arenas, l’avinguda 
Diagonal, el carrer de Pedro i Pons i el de Manuel Girona i l’avinguda Diagonal.  

• Actuacions de renovació de voreres a l’avinguda de Josep Tarradellas, carrer 
d’Entença i avinguda Diagonal. 

• Millora d’encaminadors per a persones amb discapacitat visual al carrer de 
Vallespir. 

• Ampliació de les voreres i actuacions de millora de l’accessibilitat de l’avinguda 
de la Mare de Déu de Lorda. 

• Arranjament de la vorera de muntanya de la travessera de les Corts, entre Mejía 
Lequerica i el gual del recinte de la Maternitat. 

• Arranjament de vorera de l’avinguda Pearson, cantonada amb l’avinguda 
d’Esplugues. 

• Arranjament de voreres als entorns escolars de l’avinguda de Pearson. 
• Arranjament de la vorera de muntanya del carrer de Berlín entre els carrers de 

Numància i Guitard. 
• Arranjament de la vorera de muntanya de la travessera de les Corts, entre els 

carrers de Cabestany i Joan Güell, i a la banda de mar entre Joan Güell i Galileu. 
• Vorera de Llobregat de l’avinguda d’Albert Bastardas (entorns del RACC). 
• Vorera de Llobregat del carrer dels Comtes de Bell-lloc entre els carrers de Can 

Bruixa i Evarist Arnús. 
• Vorera de Llobregat del carrer de Lluçà entre l’avinguda de Madrid i el carrer de 

Fígols. 
• Vorera de muntanya del carrer de Comas i Solà, i de Llobregat del carrer de 

Pedro i Pons. 
• Vorera de muntanya del carrer de Gerard Piera. 
• Millores d’accessibilitat al carrer d’Aurora Bertrana. 
• Arranjament de la vorera dels entorns del Col·legi Major Pedralbes i de la St. 

Paul’s School. 
• Arranjament de la vorera de mar del carrer de Jordi Girona, entre John M. 

Keynes i Pere Duran Farell. 
• Arranjament de la vorera en l’accés sud al recinte de la Maternitat. 
• Arranjament de la vorera del carrer del Capità Arenas, entre el carrer de Manila i 

el de Lamote de Grignon. 
• Arranjament de la vorera del carrer d’Entença, entre la travessera de les Corts i 

el carrer de Montnegre (edifici Bagursa). 
• Arranjament de la vorera dels entorns del Col·legi Abat Oliva Loreto, entre el 

carrer de Joan d’Alòs i el de Castellet. 
• Nou tram de vorera passant al carrer de Numància. 
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• Arranjament de la vorera de mar de l’avinguda de Pearson, entre el carrer de 
Joan d’Alòs i el de Miret i Sans. 

• Arranjament de la vorera de Llobregat del carrer del Pintor Ribalta. 
• Arranjament de la vorera de Besòs del carrer de Vallespir, entre la travessera de 

les Corts i el carrer de Can Bruixa. 
• Vorera de muntanya de la travessera de les Corts, entre el carrer del Doctor 

Nubiola i Espinós i el de Joan Güell. 
• Vorera de muntanya del carrer de Berlín, entre els carrers dels Comtes de Bell-

lloc i de Guitard.  
• Nova vorera de l’avinguda d’Albert Bastardas, a l’entorn de la carretera de 

Collblanc. 
• Vorera de Llobregat del carrer del Gran Capità, entre el carrer dels Cavallers i 

l’avinguda d’Esplugues.  
• Vorera de Llobregat del carrer del Pintor Ribalta, entre el carrer del Cardenal 

Reig i l’avinguda de Xile. 
• Arranjament de voreres als entorns del Campus Sud d’IESE, el Col·legi Abat Oliva 

Loreto i el Col·legi Major Pedralbes. 
• Arranjament de la vorera de Llobregat del carrer de González Tablas, entre 

l’avinguda d’Esplugues i el carrer de Manuel Ballbé. 
• Arranjament de la vorera de muntanya als entorns del Consolat de la Federació 

de Rússia. 
• Arranjament de la vorera de Llobregat del carrer de Vallespir, entre la travessera 

de les Corts i el carrer de Can Bruixa. 
• Urbanització de la vorera del carrer d’Entença, cantonada amb el carrer de 

Montnegre. 

Actuacions de millora de l’espai públic en calçades, 2016-2019 

S’han dut a terme actuacions als llocs següents: 

• Carrer de Bosch i Gimpera 
• Avinguda de la Mare de Déu de Lorda  
• Carrer de Pau Gargallo  
• Carrer de Flos i Calcat 
• Plaça de la Reina Maria Cristina  
• Travessera de les Corts  
• Laterals de l’avinguda Diagonal  

D’altra banda, també s’han dut a terme altres actuacions de millora, com ara 
pavimentacions especials per a nous espais d’ús lliure (com a la Colònia Castells o el 
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parc de la Bederrida) o l’elevació de passos de vianants (actuacions associades al Camí 
Escolar de les Corts). 

Auditoria de l’espai públic. Millora de la gestió. 

Des de la Direcció de Llicències i Espai Públic, es van analitzar els resultats de 
l’auditoria que fa Strength sobre l’estat de l’espai públic de la ciutat i també amb 
resultats territorialitzats, des la vessant d’elements (bancs, bústies de correus, caixes, 
cabines telefòniques, jocs infantils, elements esportius, fitons, entre d’altres), neteja 
(pintades, sacs, contenidors, papereres, residus i altres), la vessant social i 
l’abandonament. 

Canals participatius que permetin articular les aportacions de la ciutadania  

Creació de la comissió de treball d’urbanisme i obres dins del marc del Consell 
Sectorial EUM 

Creació del nou òrgan participatiu de la Comissió de Via Pública, Obres i Manteniment 
del Districte de les Corts.  

Elaboració d’un inventari de l’estat de manteniment dels equipaments públics  

Feines preventives prefixades dins del Pla en els contractes de manteniment: 
manteniment preventiu ordinari i manteniment preventiu normatiu.  

3.4 MOBILITAT SOSTENIBLE 

Durant aquest mandat s’ha treballat per tornar els carrers a les persones fomentant 
una mobilitat sostenible, accessible, segura i amable per a vianants i bicicletes, i 
impulsant un transport públic eficient, net i a l’abast de tothom.  

En aquest sentit, i seguint el Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018, s’han 
instal·lat noves estacions de Bicing al districte, a més de fer una ampliació de la xarxa 
de carrils bici. També s’ha treballat en la instal·lació de nous passos de vianants amb 
semàfors, com el projecte plantejat per travessar l’avinguda Diagonal a l’altura del 
carrer d’Adolf Florensa, davant la Facultat d’Economia, així com l’obertura d’un pas per 
a vianants entre el carrer de John M. Keynes i el de Trias i Giró. La implantació de la 
nova xarxa de bus de la ciutat també ha estat un dels reptes en mobilitat d’aquest 
mandat.  

Nova àrea verda al barri de Pedralbes  

Dins aquest projecte destaquen les accions següents: 
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• Creació d’una nova àrea verda als carrers de Bosch i Gimpera, Enrique Gimenez 
i Doctor Francesc Darder, i l’avinguda de J. V. Foix. 

• Estudi per a una nova àrea verda al carrer dels Cavallers 
• Estudi per a l’ampliació de l’àrea verda de Zona Universitària 
• Ampliació de l’àrea blava als entorns de la plaça del Mirall de Pedralbes 

Actuacions per millorar la mobilitat i la connectivitat del districte 

El Districte de les Corts ha treballat en accions diverses per millorar la mobilitat i la 
connectivitat del territori. D’una banda, hi ha l’estudi de mobilitat de la superilla de la 
Maternitat i Sant Ramon el 2016. Aquest estudi introdueix el canvi de sentit d’alguns 
carrers o trams de carrers amb l’objectiu de minorar la intensitat de vehicles dins de la 
superilla, especialment els dies de partit. En aquest sentit, s’han establert dues fases 
d’execució a dreta i esquerra del carrer d’Arizala, un vial per on passa el transport 
públic. Queda pendent fer-ne la implantació.  

D’altra banda, el Pla director de l’eix cívic del carrer del Marquès de Sentmenat es 
basa en els compromisos de Barcelona en matèria de sostenibilitat mediambiental, 
social i econòmica per produir una transformació equilibrada i duradora. En aquest 
entorn pacificat, progressivament l’espai del carrer tornava als vianants per ser un 
camp on experimentar les relacions socials, els esports i l’oci a l’aire lliure. El Pla 
director defineix les zones d’intervenció estratègiques en l’àmbit que representa.  

Finalment, s’ha treballat en la millora de la mobilitat a l’avinguda d’Esplugues als 
entorns de la zona escolar. En aquesta zona hi coexisteixen cinc escoles. S’ha treballat 
en millores al carrer d’Ardena, la prohibició de la circulació (excepte veïns i veïnes) al 
barri de la Mercè, la millora de les freqüències i les regulacions semafòriques, la 
implantació de la nova xarxa de bus i l’arranjament de voreres, entre d’altres. 

Nous aparcaments de motos a la vorera 

Campanya per regular l’aparcament de les motos a la vorera amb l’objectiu d’ordenar-
ne l’estacionament i minimitzar l’ocupació que fan de l’espai públic.  

Millora de la interacció del Camp Nou i el seu entorn amb el barri 

L’estudi de mobilitat respon a les necessitats d’analitzar les repercussions i les 
afectacions contemplades en el document d’MPGM en l’àmbit de les Corts i l’àrea del 
FC Barcelona, i a la necessitat de proposar mesures que beneficiïn la mobilitat des del 
punt de vista de tots els agents implicats, a partir de la reflexió sobre les noves 
oportunitats generades a la zona.  
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Nou camí escolar al barri de les Corts 

El Districte de les Corts i l’IMEB, conjuntament amb els centres educatius Escola Duran 
i Bas, Escola Barcelona, Escola Lavínia, i Escola Les Corts, així com les AMPA, van iniciar 
el projecte anomenat “Camí escolar, espai amic” que pretenia afavorir uns 
desplaçaments a peu, segurs i agradables dels nens i les nenes des de casa a l’escola, 
en què es potenciïn la seva autonomia personal, la responsabilitat i el civisme. 

Col·locació de semàfors a les cruïlles amb una sinistralitat alta  

S’han de col·locar semàfors en les cruïlles següents: 

• Semàfor Albert Bastardas / Diagonal 
• Semàfor Pau Gargallo / Doctor Marañón 
• Semàfor Manuel Girona / Marquès de Mulhacén 
• Semàfor avinguda d’Esplugues / Abadessa Olzet 
• Semàfor de gran via de Carles III / Fígols 
• Semàfor Marquès de Sentmenat / Comtes de Bell-lloc 

A més, s’està treballant en nous projectes executius de semàfors al carrer de Joan 
Güell amb el del Taquígraf Martí, al carrer de Joan Güell amb el de Can Bruixa, i a 
l’avinguda de Pedralbes amb el carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu. 

Xarxa de carrils bici  

La xarxa ciclista metropolitana s’ha ampliat amb un nou tram de 890 metres a 
l’avinguda Diagonal, des del parc de Cervantes fins a Esplugues de Llobregat. A més de 
la via ciclista, la reordenació disposa d’un traçat segregat per als vianants. L’objectiu és 
millorar la connectivitat a peu i en bicicleta a l’eix del Baix Llobregat i contribuir a una 
mobilitat més sostenible. La reordenació urbanística per ampliar el carril bici en aquest 
tram de la Diagonal també inclou la creació de zones d’estada amb bancs, cadires, 
papereres i aparcabicicletes. A més, s’hi ha instal·lat un comptador de bicicletes per 
conèixer les dades de circulació mensuals i anuals d’aquest tipus de vehicle i s’han 
incrementat les zones verdes amb jardins a bona part dels talussos i amb altres espais 
amb vegetació.  

La incorporació de la bicicleta com a mitjà de transport individual a la ciutat de 
Barcelona és un fet, igual que ho és a la resta d’Europa i a altres grans ciutat del món. 
Un mitjà de transport saludable, eficient, sostenible i respectuós amb el medi ambient 
necessitava una estructura viària que l’ordenés en el mapa de la mobilitat urbana. 
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Aquesta voluntat ha significat un esforç inversor important a la ciutat i al Districte per 
poder definir i ampliar la xarxa de carrils bici que uneix el districte amb la resta de la 
ciutat: 

• Carril bici Doctor Marañón 
• Carril bici Joan Güell – Numància 
• Carril bici Albert Bastardas - Torre Melina 
• Carril bici d’avinguda de l’Exèrcit - Gran Capità 
• Carril bici Marquès de Mulhacén – Cavallers 
• Carril bici Pisuerga 
• Desdoblament del carril bici Jordi Girona 
• Connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues (AMB) 
• Carril bici Arístides Maillol - riera Blanca 
• Carril bici Taquígraf Serra – Gelabert 
• Carril bici Marquès de Sentmenat 
• Carril bici Pius XII 
• Carril bici Reina Maria Cristina 

A més de la redacció de projectes carril bici, hi ha el tram de connexió del carrer 
d’Albert Bastardas amb l’Hospitalet, i la connexió Palau Reial – amb l’àrea 
metropolitana, i carrer Manuel Girona. 

Desplegament de la nova xarxa de bus 

En aquest mandat, s’ha treballat en el desplegament de les darreres fases de la nova 
xarxa d’autobusos de la ciutat, creada seguint criteris de facilitat d’ús, eficàcia i gestió 
eficient dels recursos. Un cop implantada totalment, la nova xarxa de bus està formada 
per 28 línies d’altes prestacions, 17 de les quals són verticals (mar-muntanya), 8 són 
horitzontals (Llobregat-Besòs) i 3 més són diagonals. 

El febrer del 2016, es van posar en servei tres noves línies (una d’horitzontal i dues de 
verticals): H4 (Zona Universitària - Bon Pastor), V11 (Estació Marítima - Bonanova) i 
V13 (Drassanes - avinguda Tibidabo). Un any després, el novembre del 2017, van 
entrar en funcionament quatre línies de bus (tres línies verticals i una de diagonal): V5 
(Mare de Déu de Port - Pedralbes), V29 (Diagonal Mar - Roquetes), V31 (Mar Bella - 
Trinitat Vella) i D40 (Plaça d’Espanya - Via Favència).  

La darrera fase s’ha posat en marxa durant el 2018, amb una línia horitzontal i tres de 
verticals que completen el conjunt de les 28 línies de la nova xarxa. Les dues primeres 
(H2 i V1) són les que s’incorporen al territori de les Corts: l’H2 va de l’avinguda 
d’Esplugues a la Trinitat Nova, i la V1, de Gran Via l’Hospitalet a l’avinguda d’Esplugues. 
Per ajustar el servei de transport públic en superfície, el desplegament de la xarxa 



 
 

61 | P à g i n a  
 

Districte de les Corts 

Districte de les Corts 

comportarà variacions en altres línies de la infraestructura d’autobús: H6, H8, H10, V13, 
39, 47, 54, 55 i 60. A més, se substituirà la línia 45 per la V25 i la 47, i la línia 92 per la 
V19 i la V23. 
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 Eix 4: Bon govern 

Una Barcelona participativa que 
garanteixi el bon govern 
 

4.1 GOVERN TRANSPARENT I RENDICIÓ DE COMPTES 

Nova pàgina web del Districte que integra les dues existents anteriorment 

Des del juny del 2018, el Districte de les Corts disposa d'una nova web que presenta 
tota la informació a un sol clic: http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts. La nova 
plataforma està disponible en dos idiomes, en català i castellà, i presenta informació 
com ara tràmits administratius, el calendari i els actes de les sessions dels òrgans de 
govern i de participació, les últimes notícies del districte, la història dels nostres barris 
o l'agenda del cap de setmana. 

Un lloc que unifica les dues pàgines web anteriors: una que oferia tota la informació 
administrativa i d’òrgans de govern i participació, i una altra web que reunia tota la 
informació de la vida cultural, esportiva, social i d’oci del districte. Aquesta divisió 
comportava un cert desconcert a la ciutadania, ja que no quedava clar on era la 
informació que es buscava.  

Ara, la nova web esdevé una plataforma més fàcil de navegar-hi, amb més elements 
visuals, i amb una terminologia més funcional i entenedora a fi que l’usuari o usuària 
trobi tot el que busca. A més, la web incorpora nous mòduls com els punts d’interès 
turístic del districte, la història de cada barri, o els parcs del territori, entre d’altres. 

Les seccions que conté són les següents: 

• L’Ajuntament: en aquesta secció hi ha tota la informació relativa a 
l’organització del consistori, l’estratègia i accions de govern, els òrgans de 
govern i participació, informació administrativa i el calendari de govern del 
districte. També hi ha un enllaç a la plataforma de participació ciutadana 
Decidim. 

• Serveis i tràmits: és una secció que recull la informació relativa als 
casaments civils, informació de les obres del districte, enllaços a oficines 
especialitzades, la guia de serveis de la ciutat, el web de tràmits de 
Barcelona i el web "Com s’hi va". 

http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts
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Espai d’Inclusió: La nova web incorpora una secció dedicada a l’Espai d’Inclusió de 
les Corts. Es tracta d'un apartat en què les persones usuàries podran trobar 
informació sobre què és aquest grup de treball, qui en forma part, què són les 
trobades d’inclusió, quins projectes es duen a terme des d’aquest espai, entre altra 
informació. 

A mes, aquest apartat inclou una secció de vídeos que resumeixen algunes de les 
activitats més destacades, i una fototeca on es poden recuperar les imatges d’actes i 
projectes duts a terme durant els cinc anys de l’Espai d’Inclusió de les Corts.  

• Guia del districte: aquesta pàgina serveix per buscar totes les activitats 
d’agenda del districte, els cursos i tallers i el mapa d’equipaments i entitats 
del districte. 

• El districte i els seus barris: descobrir el passat i el present dels tres barris 
de les Corts. Aquesta és la funció principal d’aquesta secció, on hi ha, a més, 
dades estadístiques del districte i de cadascun dels barris. 

• Coneixeu el districte: informació sobre la història, els parcs, els punts 
d’interès turístic del districte, l’Ateneu de Fabricació Digital, les activitats 
culturals i informació sobre les superilles de les Corts. Aquest apartat inclou, 
a més, tota una pàgina sobre l’Espai d’Inclusió de les Corts. 

• Contacte: tota la informació sobre l’atenció telefònica, en línia, o presencial, 
a la seu del Districte. 

El nou disseny inclou, també, una pàgina inicial molt visual, amb un vídeo a la portada, 
notícies destacades, accés directe a les xarxes socials, i molt més. 

 

 

 

 

 

Pel que fa a contingut i llenguatge, la Direcció de Comunicació ha traçat una estratègia 
comuna de comunicació que inclou, com a eines de treball, algunes guies de 
comunicació i llenguatge:  

• Guia de comunicació digital: actualitzada l’octubre del 2018, serveix per 
coordinar una estratègia comuna a tots els districtes i àrees en relació amb 
els webs, els butlletins, les xarxes socials i les aplicacions. 

Entre els objectius generals d’aquesta guia, destaquen els següents: 

- Transformar la relació amb la ciutadania, no només per fer més 
eficient l’Administració, també per millorar els serveis públics. 

- Pla "Barcelona, ciutat digital: cap a la sobirania tecnològica" 
(Decidim). 

- Garantir la coherència i la qualitat de la comunicació corporativa 
per canals digitals. 

- Coordinació entre departaments i amb altres administracions. 
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Per assolir aquests objectius comuns, s’han elaborat tot un seguit de guies, manuals i 
recomanacions, a fi de treballar amb una metodologia unificada.   

 

- Guies i compartició de bones pràctiques. 
- Augmentar la difusió dels serveis digitals perquè arribin al màxim 

nombre de ciutadans optimitzant vies d’accés, formats i canals. 
• Guia d’ús no sexista del llenguatge: un decàleg per utilitzar el llenguatge de 

manera no sexista, visibilitzant les dones i trencant estereotips que puguin 
fomentar les desigualtats. 

Xarxes socials: estratègia comuna en la comunicació digital 

Les xarxes socials han esdevingut un canal més de comunicació dins l’Ajuntament de 
Barcelona. És per això que s’ha treballat a desenvolupar una estratègia comuna 
municipal en l’ús d'aquestes xarxes, amb uns objectius comunicatius comuns i unes 
metodologies de treball aplicables a tots els departaments, àrees i districtes, per tal 
que la comunicació segueixi sempre els criteris de transparència i proximitat. La 
comunicació municipal a les xarxes socials és multicanal i multiemissora. L’Ajuntament 
és un òrgan descentralitzat en àrees temàtiques i en el territori, i la seva presència 
digital ha de reflectir aquesta descentralització, també en l’ús dels canals digitals 
socials existents o de nous que puguin aparèixer. 

En aquest sentit, s’ha treballat per aconseguir una informació comprensible, utilitzant 
les possibilitats de les eines existents, buscant-ne de noves, oferint informació 
immediata i, alhora, treballant en la profunditat i facilitat necessàries perquè, qui ho 
vulgui, tingui tota la informació a la seva disposició. Tot això, ja sigui de manera 
proactiva, com a emissors del missatge, com de manera reactiva, aprofitant l’opció de 
conversa que ofereixen les xarxes socials. 

D’altra banda, les xarxes socials també han esdevingut un canal més d’atenció 
ciutadana. A través de les diferents plataformes es vehiculen queixes i suggeriments 
de la ciutadania. En cas que sigui necessari, es deriva cap al procediment formal 
perquè en quedi constància. S’atenen també dubtes i emergències que la ciutadania 
pugui detectar. 

 

 

Butlletí electrònic 

Dins l’estratègia global de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, aquest 2018 
s’ha implementat un nou butlletí electrònic, amb un disseny comú a tots els districtes 
de la ciutat. En aquest sentit, el nou document (que l’usuari o usuària rep a través del 
correu electrònic cada setmana) incorpora les notícies més destacades del districte, 
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una agenda d’activitats amb actes destacats, i un enllaç directe a l’Instagram de cada 
districte, on es pot seguir, a través de fotografies, l’actualitat del territori.  

Projecte IRIS 2.0 per donar visibilitat a les queixes i els suggeriments ciutadans 

l 17 de juliol de 2018 es publica el nou Decret d’Alcaldia sobre la “Regulació del sistema 
informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans, d'incidències, reclamacions, 
queixes, suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments (IRIS)”, que 
modifica i substitueix el Decret d'Alcaldia de Regulació del sistema informàtic per a la 
gestió de comunicacions dels ciutadans, d'incidències, reclamacions, queixes, 
suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments (IRIS) [2017] 
(S1/D/2017-2348). Sota aquest preàmbul es treballa en el nou IRIS 2.0. 
 
Una de les tasques del Departament de Comunicació del Districte és coordinar la 
plataforma de queixes i suggeriments ciutadans (IRIS). En aquest sentit, cal destacar els 
punts següents: 
 

• Resposta centralitzada: el Districte de les Corts, a diferència d’altres 
districtes de la ciutat, centralitza totes les respostes de l’IRIS a fi de donar 
una coherència a totes les comunicacions. En aquest sentit, és el 
Departament de Comunicació l’encarregat d’emetre la resposta final al 
ciutadà o ciutadana. Amb aquesta estratègia, s’ha aconseguit que els 
indicadors siguin molt positius quant a la qualitat de les respostes donades. 
En aquest aspecte, Sants i les Corts encapçalen els indicadors en aquesta 
categoria.  

• Incorporació de les queixes de l’Audiència Pública i els consells de barri: 
des d’aquest 2018, les queixes, els comentaris i els suggeriments que la 
ciutadania presenta als òrgans de participació de l’Audiència Pública i els 
consells de barri s’articulen a través de la plataforma IRIS. En aquest sentit, 
qualsevol queixa o comentari rebrà sempre una resposta unificada, tant si 
s'ha presentat telemàticament com verbalment en un òrgan de participació.  

• Nova aplicació IRIS 2.0 en marxa: L’eina de l’Ajuntament està en procés de 
canvi amb l’objectiu de renovar tecnològicament la plataforma, revisar els 
serveis que ofereix en l’actualitat, millorar la integració d’IRIS amb altres 
aplicacions i millorar l’experiència d’usuari d’IRIS, tot sota el principi de 
l’agilitat. Els principals reptes que promouen aquest canvi són: la 
simplificació i fer més usable el sistema; la renovació tecnològica; 
l’estandardització de les integracions d’IRIS; la reducció del temps de 
tramitació i la revisió de les temàtiques.  
 
El nou sistema treballarà en els tres àmbits següents: 
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- Tecnològic: 
o Actualitzar la tecnologia del sistema per incrementar-ne les 

funcionalitats. 
o Alinear el sistema IRIS amb l'estratègia tecnològica actual de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
- Integritat i robustesa: 

o  Actualitzar funcionalment el sistema IRIS donant cobertura a 
les necessitats actuals dels usuaris i usuàries d'acord amb les 
experiències adquirides al llarg dels darrers anys. 

o Detectar i eliminar les funcionalitats i els processos que no es 
fan servir. 

o Simplificar la tramitació de les peticions que arriben al 
sistema. 

- Transparència:  
o Fer el sistema més obert a la ciutadania. 
o Incrementar la transparència de la informació. 
o Incrementar la informació que rep el ciutadà o ciutadana, 

proporcionant-li més informació de seguiment de la seva 
petició. 

 
• OpenData: Al web de l’Open Data BCN (Servei de dades obertes de 

l'Ajuntament de Barcelona) http://opendata-
ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/iris es poden trobar les 
incidències, les queixes, els suggeriments, les consultes i els agraïments de 
la ciutadania a l'Ajuntament de Barcelona. La plataforma incorpora el tipus 
de petició, la classificació temàtica, les dates d'alta i tancament, la 
localització i els canals d'entrada i resposta. Les coordenades s'expressen en 
el sistema geogràfic (longitud i latitud). Les dades es publiquen 
trimestralment, sobre peticions gestionades durant el període, de manera 
acumulada des de principis d’any. 

 
• Sistema de qualitat i norma ISO 9001:2015 aplicats a IRIS: Al gener del 

2018 s’implementa una nova norma ISO per a l’IRIS que, entre d’altres, té 
els objectius següents: 

 
- Proporciona unes directives reconegudes internacionalment que ajuden 

a definir un model de gestió que inclou les eines necessàries per enfocar 
l’organització cap a la millora contínua. 

- Reconeix explícitament la feina ben feta. 

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/iris
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/iris
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- Involucra la totalitat de l'organització i integra la resta de parts 
interessades (ciutadania, col·laboradors i col·laboradores interns i 
externs, mitjans de comunicació, etc.). 

- Fomenta la responsabilitat i implicació dels i les responsables de cada 
procés. Els i les responsables de cada procés han de vetllar per 
aconseguir els objectius i interactuar amb la Direcció.  

- Obliga a analitzar el context, a detectar amenaces i oportunitats, a 
quantificar riscos i a establir les accions necessàries per prevenir-los i/o 
contenir-los i evitar uns incompliments operatius.  

- La determinació i el seguiment dels indicadors permet avaluar la 
qualitat que s’està oferint a la ciutadania i rectificar quan s’observen 
desviacions. L’organització s’orienta a la consecució de resultats. 

- L’establiment d’objectius que es desenvolupen en projectes i accions 
permet conèixer la feina que s’està fent i compartir-la amb tota 
l'organització.  

- Establir els mecanismes perquè tot funcioni d'una determinada manera 
fa que se sigui més eficaç i estalvia feina a mitjà termini. El coneixement 
en la resolució de problemes de cada operador es posa en comú per 
facilitar la feina al conjunt. 

- Auditories internes i externes. 
- Exigeix una trobada periòdica (Comitè de Qualitat) on compartir l'estat 

de la qüestió i aprovar noves polítiques, indicadors estàndards de servei 
i, en general, la validació de tots els aspectes del Sistema de qualitat.  

- Exigeix avaluar els proveïdors que donen servei. 
- Traspàs més ordenat en el cas de substitucions o baixes de llarga durada.  
- Augmentar la confiança de la ciutadania i satisfer-ne les necessitats i 

expectatives, ja que la norma proporciona el sistema i les eines per 
aconseguir-ho. 

Nous aspectes que s’incorporen en la gestió del Sistema de qualitat 

• Definir, conèixer i participar en l’Anàlisi DAFO (debilitats – amenaces – 
fortaleses – oportunitats). 

• Definir, conèixer i participar en la identificació de les parts interessades. 
• Definir i conèixer el Mapa de processos i les fitxes de processos 

relacionades amb cada àrea o procés.  
• Fomentar la implicació i presa de consciència del personal que participa 

al servei. 
• Definir, conèixer i participar en l’Avaluació de riscos i oportunitats i 

seguiment dels plans d’acció. 
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• Desplegar mesures per facilitar una comunicació eficaç (sobretot la 
interna), de manera que es generi informació que permeti impulsar 
accions de millora de tots els nivells implicats en la gestió del servei. 

4.2 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Des del Districte de les Corts hem prioritzat facilitar espais de participació perquè els 
ciutadans i les ciutadanes deliberin i construeixin la seva ciutat creant canals de 
participació amb una mirada tranversal. A més del treball fet des dels consells de barri i 
els consells sectorials, volem remarcar dues actuacions concretes: 

• Durant els primers mesos de mandat, es va fer un importantíssim i intens 
procés participatiu per elaborar el que acabaria sent la mesura de govern del 
Pla d’acció del districte (PAD). 
 
El febrer del 2016, es va començar el procés participatiu més inclusiu, divers i 
ambiciós que ha engegat mai l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu era 
preguntar als veïns i les veïnes quina era la ciutat i els barris que volien a fi 
d’enriquir les propostes de l’equip municipal i d’elaborar el Pla d’actuació 
municipal (PAM) i els 10 PAD.  
Pel que fa a les Corts, es van dur a terme 22 cites amb diversos continguts i 
formats, en les quals es va tractar sobre necessitats de col·lectius específics, 
com joves, gent gran, infància, persones amb discapacitat, o sobre temàtiques 
específiques, com habitatge, comerç, ocupació, turisme, soroll, interculturalitat 
i diversitat, i cultura, així com la inclusió de totes aquestes temàtiques com a 
eix fonamental i transversal. Pel que fa a les cites presencials, al marge de les 
22 organitzades específicament, també hi va haver tres consells de barri, 
consells sectorials i taules i àmbits de treball més concrets. Un altre dels espais 
de participació generats en el procés del PAD es va desplaçar a diversos punts 
del districte per tal de buscar les opinions de les persones usuàries directament 
en llocs específics. Així, es va aconseguir una participació àmplia, diversa i de 
qualitat gràcies a la combinació de cites presencials i de l’eina en línia, que 
permetia una participació individual o col·lectiva que va arribar a grups que 
habitualment no participen d’aquests processos. 
 
Una vegada recollides les 580 propostes directes de districte, es van distribuir 
en cinc eixos temàtics. Posteriorment se’n va determinar la validesa política i la 
viabilitat econòmica per tal de fer un document realista, assumible i realitzable. 
Totes les persones o entitats que van fer una proposta (tant per la via 
presencial com per la via telemàtica) van rebre una resposta en la qual se’ls 
indicava si s’havia aprovat o no. En cas negatiu, la resposta s’acompanyava de 
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la motivació per la qual no s’havia acceptat; i, en cas afirmatiu, es comunicava 
si s’havia transaccionat o no i en quina actuació final s’havia inclòs. 
 

• Procés participatiu “Tria el verd de la Colònia”, un espai de reflexió sobre els 
usos temporals de l’espai conegut com la Colònia Castells, mentre se’n feia la 
urbanització definitiva, seguint el Reglament de participació ciutadana amb 
direccions de l’Ajuntament, el veïnat, els equipaments i les entitats. 
El Districte de les Corts va dur a terme un procés participatiu per recollir les 
propostes ciutadanes i els criteris per a la redacció del projecte executiu 
d’ordenació d’aquest nou espai de zona verda d’aproximadament 10.000 
metres quadrats.  
Després de tres mesos de treball mitjançant tallers amb el veïnat, els comerços 
i les associacions, i dues sessions participatives per aportar criteris i propostes a 
l’hora de redactar el projecte executiu, a continuació s’exposen algunes idees 
clau i propostes que van sorgir sobre el nou espai públic del barri: 
 

- Desenvolupar una imatge equilibrada entre gaudir de la natura en un 
pulmó verd/illa enjardinada i la possibilitat transformadora de trobar 
jocs per a totes les edats i totes les diversitats; dit d’una altra manera, 
equilibrar les activitats tranquil·les amb altres activitats de petit format. 
 

- Crear un espai públic amb les característiques següents: que sigui 
còmode, que estigui protegit, que sigui confortable tant a l’estiu com a 
l’hivern i que estigui vinculat a la natura, amb espècies que s’adeqüin al 
clima; a més, que sigui acurat amb el medi ambient, sostenible 
(l’enllumenat, amb energia solar, i la recollida, d’aigua pluja) i segur, que 
estigui ben equipat, ben il·luminat (a l’interior de l’illa i als voltants) i net, 
i que tingui un manteniment fàcil. 

 
- Crear un espai públic comunitari amb qualitats que possibilitin les 

relacions veïnals, intergeneracionals i inclusives, i amb una atenció 
especial als vincles amb la natura. 

 
- Vincular o aproximar els espais d’estada i joc. En aquest sentit, es 

proposa un espai que propiciï activitats i tipus de joc per a totes les 
franges d’edat (infantil, juvenil i més) i per a totes les diversitats, i que 
inclogui activitats de “risc” o moviment com, per exemple, jugar amb 
cordes, escalar, experimentar, etcètera. La imatge del parc verd i arbrat 
donarà opcions per a l’educació en el lleure i, per a això, no calen 
infraestructures específiques perquè és important promoure el joc 
creatiu lliure. 
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- El procés participatiu va valorar l’entorn de l’illa i va vincular la xarxa 

d’espais públics del voltant amb diverses propostes. Per exemple, va 
proposar millorar l’accessibilitat i estendre usos amb els jardins de 
Gaietà Renom, travessar el nou espai en diverses direccions per 
senyalitzar “el tipus d’espais i serveis que hi ha” o plantejar diversos 
itineraris que es poden fer pel barri: saludables, històrics, esportius i 
altres. 

Al llarg del procés es va reflexionar sobre dos temes que les persones participants van 
valorar i van voler que estiguessin presents: l’hort i la memòria històrica. 

El procés participatiu va tenir una comissió de seguiment que va supervisar-ne el 
desenvolupament, i que va destacar el treball reflexiu, dialogant i respectuós de les 
persones participants en la redacció del projecte. 

Plataforma Decidim 

D’altra banda, els processos participatius es vehiculen a través de la plataforma 
Decidim Barcelona (www.decidim.barcelona/) vinculada, alhora, amb la web del 
Districte de les Corts. En aquesta plataforma es pot trobar tota la informació i les 
convocatòries relacionades amb un procés participatiu.  

El Districte de les Corts possibilita, a partir del gener del 2019, la participació 
ciutadana en els consells de barri a través d’aquesta plataforma. Un espai on es podrà 
consultar tota la informació presentada a les reunions del Consell sobre els diferents 
projectes en marxa al barri, així com les actes de totes les sessions. També es podran 
fer propostes sobre temes per tractar en les futures reunions del Consell i comentar les 
propostes que hagin fet els diferents veïns i veïnes o donar-hi suport.  

4.3 ACCIÓ COMUNITÀRIA 

Presència a la web del Districte de les activitats o els temes de l’associacionisme de 
les Corts 

Des del Districte de les Corts s’ha treballat per millorar i amplificar la promoció i el 
suport a l’associacionisme del territori amb diferents accions: 

• Web del Districte: Les diferents entitats i associacions del districte tenen 
presència a la web del Districte per fer difusió de les seves activitats, de la seva 
història, etc. En aquest sentit, la pàgina web inclou: 

http://www.decidim.barcelona/
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- Subsecció d’”Entitats i equipaments” dins la secció de “Guia del 
districte”. En aquest apartat es pot fer una recerca geogràfica sobre un 
mapa de les entitats i els equipaments, així com obtenir informació 
addicional, activitats relacionades, i totes les dades de contacte. 
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/guia-del-
districte/equipaments-temes  
 

- Agenda cultural: Cada setmana, el Departament de Comunicació 
elabora una agenda cultural on apareixen, entre d’altres, les activitats 
que fan arribar les diferents entitats del districte. Aquesta agenda es 
penja com a notícia a la web i s’enllaça al butlletí setmanal del districte. 
Esdevé un repositori d’actes del districte amb l’objectiu de donar 
projecció a les diferents entitats i associacions del territori. Aquesta 
agenda s’elabora col·laborativament; les entitats envien actes i els 
membres del Departament de Comunicació fan recerca proactiva 
d’activitats que es duguin a terme al districte. 
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/guia-del-districte/agenda  
 

- Notícies a la web: Els actes i les activitats organitzats per les diferents 
entitats i que es consideren d’interès general per al veïnat del districte 
tenen també presència a la web en forma de notícia. Aquesta selecció 
es fa sota uns criteris periodístics d’interès, actualitat, i sempre seguint 
l’estratègia de comunicació del departament. En aquest sentit, també es 
decidirà si els actes es difonen a les xarxes socials o al butlletí. 
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticies?lg=ca&wtarget=a
juntament-les-corts&block_id=12 
 

• Espai Expositiu Les Corts: Des del 2017, aquest espai central de l’edifici històric 
de la seu del Districte s’ofereix a les entitats i associacions sense ànim de lucre 
(mitjançant un concurs públic en règim de concurrència) perquè hi facin 
exposicions. Un espai que ha esdevingut un nou punt cultural i d’esbarjo per al 
veïnat del barri i del districte, en el qual es desenvolupen diverses propostes 
expositives d’art, història o reflexió sobre els valors, que permeten donar veu a 
expressions diverses.  
Per dinamitzar aquest nou espai es va convocar, per primera vegada, un 
concurs de projectes expositius adreçat a les entitats i associacions 
interessades. La finalitat d’aquesta iniciativa és donar visibilitat i destacar la 
tasca feta per aquestes entitats del territori, i proporcionar-los un espai on 
exposar les seves obres, la seva història, o la seva recerca, amb un suport 
econòmic en forma de subvenció. L’objecte de les bases d'aquest concurs ha 
estat la regulació de les convocatòries de participació, en règim de 

https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/guia-del-districte/equipaments-temes
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/guia-del-districte/equipaments-temes
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/guia-del-districte/agenda
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticies?lg=ca&wtarget=ajuntament-les-corts&block_id=12
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticies?lg=ca&wtarget=ajuntament-les-corts&block_id=12
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concurrència, i la selecció de quatre projectes anuals que seran exposats a la 
seu del Districte. Les entitats seleccionades reben l'assessorament i el suport 
comunicatiu i de difusió del Departament de Comunicació. 
 

• Taulell d’anuncis municipals (TAM): Els TAM són els taulells d’anuncis 
municipals, on es pengen cartells d’actes institucionals, culturals, esportius, 
socials, que tinguin un interès general per al veïnat del districte. En aquest 
sentit, les entitats poden enviar al Departament de Comunicació els cartells que 
elaborin sobre les diferents activitats que organitzen. Si el Departament troba 
que l’activitat és prou significativa i li cal difusió, aquests cartells es pengen a 
les cartelleres municipals durant una setmana com a mínim, o el temps que es 
consideri oportú. Al districte hi ha 18 TAM, amb la previsió de col·locar-ne un 
de nou al remodelat edifici de Cristalleries Planell (carrer del Doctor Ibañez, 38). 
Dels 18 TAM actuals, se n'han col·locat dos de nous: un el 2016, als jardins de 
Rubió i Tudurí, i un altre, a finals del 2018, a l'entrada de la nova Biblioteca 
Montserrat Abelló. 
 

• Nous espais als centres cívics per difondre les activitats de les entitats del 
barri 
 

- Pantalles de televisió: s’han començat a utilitzar les pantalles de 
televisió dels centres cívics que en tenen, així com les de les 
biblioteques, per promocionar activitats, incentivar a participar en els 
òrgans de govern o participació si tenen lloc en aquells espais, i 
promoure les activitats més destacades de les entitats del districte.  
 

- Plafons de participació: en el darrer trimestre del 2018, s’ha instal·lat al 
Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" un plafó d’aproximadament tres 
metres de llarg, amb la finalitat d’incentivar la participació i l’intercanvi 
d’activitats. En aquest sentit, l’usuari o usuària del centre cívic podrà 
trobar-hi o deixar-hi informació, i d’igual manera ho podran fer les 
entitats o altres agents del districte. El plafó presenta un disseny 
modern i tecnològic d’acord amb la línia temàtica del centre cívic, la 
innovació social. Aquest disseny s’adaptarà a cada espai i temàtica o 
especialitat dels diferents centres cívics del districte. Aquesta és la 
primera prova pilot del projecte, que té la voluntat d’instal·lar, més 
endavant, un plafó per a cada centre cívic del districte.  
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4.4 ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT INCLUSIVA 

Contractació pública social 

El Districte de les Corts ha donat un important impuls aquests últims anys a la 
contractació pública socialment responsable fomentant la contractació reservada a 
favor de centres especials de treball o empreses d'inserció social regulades en la Llei 
44/2007, de 13 de desembre, d’acord amb les previsions recollides en la legislació de 
contractació pública.  

En línia amb aquest compromís d’afavorir la inserció en el mercat laboral d'aquests 
col·lectius, els imports mínims establerts de reserva anual d’aquesta contractació han 
estat superats segons la distribució següent, i aquest Districte ha estat el quart òrgan 
gestor amb l’import objectiu més alt fixat del conjunt de l’Ajuntament darrere de la 
Gerència de Drets Socials i els districtes de Nou Barris i Horta-Guinardó.  
 

ANY 
IMPORT 
MÍNIM 
OBJECTIU 

IMPORT 
ASSOLIT 

INCREMENT 
RESPECTE 
L’OBJECTIU 

INCREMENT 
RESPECTE A 
L'ANY 
ANTERIOR 

INCREMENT 
2016-2018 

2016 81.299,84 231.551,18 184,81% 
  2017 205.000 263.326,19 28,45% 13,72% 

 2018 275.000 312.040,63 13,47% 18,50% 34,76% 
 
Administració intel·ligent i inclusiva 

Dins de les línies marcades pel PAM hi ha la d'assolir una administració que permeti 
agilitzar i simplificar la gestió de tràmits de manera més eficaç, eficient, transparent i 
amb millor control de la gestió. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament, a través de la seva 
Direcció d’Administració Electrònica, ha coordinat la creació d’una plataforma 
informàtica anomenada Gestor de Procediments Administratius (GPA) que començarà 
la seva implementació amb els expedients de responsabilitat patrimonial i dret d’accés. 
S’ha escollit l’expedient de responsabilitat patrimonial perquè des del Districte de les 
Corts es va tenir la iniciativa l’any 2016 de crear una base de dades per gestionar 
aquests expedients i agilitzar-ne la tramitació i gestió, així com l’obtenció d’indicadors. 
Amb la col·laboració de diferents direccions de l’Ajuntament i del nostre Districte com 
a pal de paller dels altres districtes, s’ha treballat per crear i implementar el primer 
expedient de responsabilitat patrimonial totalment electrònic i, per tant, sense paper, 
consensuat entre tots els operadors municipals i amb la voluntat d’agilitzar i simplificar 
la gestió de tràmits per fer més inclusiva la relació amb la ciutadania. Això ha d’implicar 
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que es treballi de manera prioritària la gestió del canvi, tant per part del personal 
municipal com de la ciutadania, i que aquest procediment sigui una font d’informació 
per millorar la ciutat a través dels indicadors que es puguin obtenir. Per tant, anem cap 
a una Administració totalment electrònica, intel·ligent i, sobretot, inclusiva. 


