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Plenari del Districte de les Corts

01. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En aquesta Mesura de Govern exposem detalladament quines són les actuacions estratègiques que, com a
Govern del Districte, ens proposem empènyer i posar en pràctica durant el nostre mandat. Ens referirem
també al procés participatiu que l’ha generat, que ha estat modèlic, divers i molt participat.

Les Corts és el Districte menys poblat de la Ciutat de Barcelona, amb tres barris ben diferenciats tent en la
seva estructura urbana com en la seva basant sociológica, però tots ells disposen de vitalitat social i una
xarxa d’entitats que cal seguir potenciant i en els que cal que l’acció dels governs municipals, esdevingui,
malgrat la sensació generalitzada de ser un districte sense massa problemas, generador de polítiques per
revertir el creixement de les desigualtats que passa per garantir els drets bàsics i fonamentals, tant
individuals com comunitaris. Només garantint l’accés universal a les polítiques publiques i convertint tots els
veïns i veïnes en subjectes de ple dret podrem garantir una democròcia plena i trencant les barreres de
classe i gènere aconseguirem societats econòmicament iguals. Amb aquestes mesures volem constribuir a
fer un districte de les Corts dels drets i les oportunitats.
Adjuntem en aquesta mesura un estudi de diagnosi social i demográfica i de serveis del districte.

Les Corts ha de ser un projecte de construcción col·lectiva, que ha d’incloure, en igualtat de condicions, la
multiplicitat d’actors que intervenen a 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.

Aquestes mesures són una mirada estratègica, a curt, mitjà i llarg termini, per tal de construir un Districte
més equitatiu i inclusiu, on tothom hi 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 defineix els primers passos d’un projecte socioeconòmic que ha de contribuir
del nou segle.
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una transició cap a una ciutat i uns districtes que no poden ser aliens als grans reptes ambientals i energètics

Les actuacions que presentem de Les Corts s’han d’afegir a les de la resta dels districtes i a les generals de
ciutat, dividides sempre en els següents 5 eixos:

•

Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure

•

Barcelona amb empenta per una economia plural

•

Una Barcelona més humana i en transició ecològica

•

Barcelona participativa que garanteixi el bon viure

•

Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

02. EL PROCÉS PARTICIPATIU
El dia 1 febrer de 2016 va començar el procés participatiu més inclusiu, divers i ambiciós que ha endegat mai
l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu era preguntar als veïns i a les veïnes quina és la ciutat i els barris
que volen per tal d’enriquir les propostes de l’equip municipal i d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM)
i els 10 PADs de Districte.

Fins al seu tancament, que va ser el 9 d’abril, es van rebre a l’entorn de les 10.300 propostes, unes 9.000 de
la ciutadania i 1.300 provinents dels documents base que va elaborar l’Ajuntament de Barcelona.

El nombre d’usuaris registrats va superar els 22.600 i les visites a la plataforma elaborada per al procés
(decidim.barcelona) han estat de prop de 200.000. Les propostes, tant les municipals com les de la
ciutadania, han rebut uns 156.000 suports i prop d’11.600 comentaris. Aquest comentaris compten, en total,
amb uns 12.200 vots i els usuaris han vist més de 370.000 pàgines.
Paral·lelament a les propostes telemàtiques es van dur a terme un total de 428 sessions presencials.

Pel que fa a les Corts, es van dur a terme 22 cites amb diversos continguts i formats. Vam tractar
o sobre temàtiques específiques com habitatge, comerç, ocupació, turisme, soroll, interculturalitat
i diversitat i la cultura així com la inclusió com a eix fonamental i transversal de totes elles.
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sobre necessitats de col·lectius específics com joves, gent gran, infància, persones amb discapacitat

Pel que fa a les cites presencials, al marge de les 22 organitzades específicament, hi ha també, els 3 consells
de barri que ja han treballat temes de PAD, els consells sectorials i taules i els àmbits de treball més concrets.

Aquests temes els vam tractar amb diversos formats: debats, tallers infantils, intervencions a l'espai
públic, d'altres organitzats amb el personal del Districte i en espais reglats de participació com els
consells de barri, consells de gent gran, consell de dones, etc.
Un altre dels espais de participació generats en el procés del PAD es va desplaçar a diferents punts
del Districte per tal de buscar directament en llocs específics les opinions dels usuaris. Amb un
carro que contenia tota la informació del PAD es consultava sobre temes diversos in-situ, per tal
d’arribar a la gent que desconeixia el procés.
Diversificant els formats vàrem aconseguir una participació àmplia, diversa i de qualitat gràcies a la
combinació de cites presencials i l'eina online, que permetia una participació individual o col·lectiva
que va arribar a col·lectius que habitualment no participen d'aquests processos.
03. ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS 2016-2019
Una vegada recollides les 580 propostes directes de districte com les que ens van arribar a través d’altres
espais de ciutat, va arribar la tasca complexa de distribuir-les acuradament en els 5 eixos temàtics abans
referits i procedir a cercar transacions inclusives que permetessin una major fluïdesa en la consulta del
document resultant. Posteriorment es va discernir la seva validesa política i la seva viabilitat económica, per
tal de fer un document realista, asumible i realitzable.
Totes les persones i/o entitats que van fer la seva proposta (fos per la via presencial o per la via telemática)
van rebre una resposta en la que se’ls indicava si s’havia aprovat o no. En cas negatiu s’acompanyava a la
resposta la motivació per la qual no s’havia acceptat i en cas afirmatiu se li indicava si s’havia transaccionat o
no, i en quina actuació final va restar inclosa.
La transparencia és imprescindible per garantir la qualitat d’un procés participatiu, així com la traçabilitat de
les propostes. Per aquest motiu es pot serguir tot el procés, proposta a proposta, a la pàgina web
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decidem.barcelona.

04. LÍNIES D’ACTUACIÓ 2016-2019
Veure document amb contingut de les 107 actuacions de que consta la mesura on hi trobareu l’enunciat i
l’explicació de cada actuació. Al web www.decidimbarcelona podeu consultar les dades complementàries

•

Autoria original de la proposta

•

Propostes que agrupa

•

Suports totals que han rebut les propostes incorporades en l’actuació

•

Cites presencials en les que s’ha debatut aquesta actuació

•

Nombre de participants a les cites corresponents a la proposta i/o actuació

•

Organitzacions participants a les cites
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següents;

"Mesura de Govern
d'actuacions al districte de Les Corts 20162019"
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Barcelona 1 desembre 2016

INTRODUCCIÓ
Diagnosis territorial
EIXOS TEMÀTICS
1. Bon viure
2. Economia plural
3. Transició ecològica
4. Bon govern
5. Justícia global

Aquesta mesura de govern és el reflex del procés participatiu obert i dut a terme en el districte de Les Corts
durant els primers mesos de mandat, en el que han participat de manera directe entitats, organitzacions,
col·lectius, així com també centenars de persones individualment que han realitzat un total de 580
propostes, que finalment han quedat repartides en les 107 actuacions que finalment composen la mesura.

3932
VOTS

580

22 CITES

PROPOSTES

PRESENCIALS
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107
ACCIONS
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Les Corts
Amb poc menys de 82.000 habitants, Les Corts és el districte menys poblat de Barcelona, amb
només el 5,1% de la població, i una baixa densitat neta, molt per sota de la mitjana de la ciutat.

La població presenta una estructura d’edats amb un alt pes relatiu de la gent gran (25,1%), el més
elevat de la ciutat, 3,5 punts percentuals per sobre de la mitjana de Barcelona, mentre que el
percentatge de la població en edat de treballar -16-64 anys- és un dels més baixos dels deu
districtes (61,7%) i el pes del grup de nens i joves (0-15 anys) és del 13,2%, molt semblant a la
mitjana. Tot això explica que l'índex d'envelliment sigui un dels més alts de Barcelona. Els barris de
la Maternitat i Sant Ramon i el de les Corts són els que tenen la població relativament més
envellida, amb índexs que se situen a l’entorn de 200, molt per sobre de la mitjana de Barcelona,
mentre que la població relativament més jove és la del barri de Pedralbes.
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Les Corts destaca com el districte que té l’índex de solitud de la gent de 65 i més anys més baix de
la ciutat, i en el cas dels de 75 anys en endavant l’índex se situa per sota de la mitjana. L’esperança
de vida és la més elevada de la ciutat, tant pels homes com per les dones.

1.200 persones de 85 i més anys viuen soles al districte, el 5,1% de la ciutat, i més d’un terç (36%)
de la població d'aquesta franja d'edat de Les Corts. El districte concentra el 4,6% de persones amb
discapacitat reconeguda de la ciutat i només l’1,8% de beneficiaris de PIRMIs.

El districte té la proporció de població estrangera més baixa de la ciutat (10,8%), més de 5 punts
percentuals per sota de la mitjana de la Barcelona. El pes dels estrangers se situa a l’entorn del 10%
de la població als barris de Les Corts i la Maternitat i Sant Ramón, mentre que a Pedralbes, tot i ser
més elevat, tampoc supera la mitjana de la ciutat.
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La demanda d'atenció als centres de Serveis Socials és més reduïda que a d'altres districtes, amb
només el 3,5% dels atesos a la ciutat el 2015, i els usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
també tenen un baix pes relatiu (3,6%). Les persones amb teleassistència representen el 4,9% del
total de la ciutat, un pes semblant al de la població del districte major de 75 anys en relació amb
Barcelona (5,4%). Les places en residències públiques per a gent gran tenien el 2014 un pes del
4,4% sobre el total de ciutat i els habitatges tutelats d’iniciativa pública representaven el 5,5% l’any
2013.
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L'índex de renda és un 40% superior a la mitjana de Barcelona, el segon valor més alt dels deu
districtes, tot i que ha experimentat una lleugera reducció el 2014. Durant els darrers quatre anys
Pedralbes encapçala el rànquing de renda a la ciutat, amb un valor que supera en 2,5 vegades la
mitjana de la ciutat. Les Corts i La Maternitat i Sant Ramon també superen àmpliament la mitjana
de Barcelona.

El nombre de persones a l’atur, a l’entorn de 3.500, situa la proporció d’aturats registrats en relació
amb la població de 16 a 64 anys en el 7%, un dels percentatges més baixos dels 10 districtes, només
superior al de Sarrià – Sant Gervasi i al de l’Eixample , i 1,6 punts percentuals per sota el del conjunt
de la ciutat (8,6%). El pes de l’atur sobre la població en edat de treballar està per sota de la mitjana
de Barcelona a tots els barris, essent el de Pedralbes el que registra el percentatge més baix de la
ciutat (3,6%).
El pes de l’atur de llarga durada se situa en el 41,7% del total d’aturats registrats, lleugerament per
sota de la mitjana de Barcelona, que ha estat del 42% a finals de 2015.
El 55,3% de les persones a l’atur són dones, front al 52% al conjunt de la ciutat, mentre que els
estrangers representen el 12,5% dels aturats registrats, 5 punts percentuals menys que al conjunt
de la ciutat.

La proporció d'aturats de més de 45 anys (55,2%) és gairebé 3 punts superior a la mitjana de la
ciutat (52,4%) perquè el pes de la població d’aquesta franja d'edat sobre el total és relativament
més alt a Les Corts. Però la proporció de joves de menys de 29 anys a l’atur (11,6%) és
lleugerament inferior a la de Barcelona (12,5%).
Bona part de la població resident treballa a la resta de Barcelona (41,5%) i prop del 39% treballa al
districte, d'acord amb l'Enquesta de Serveis de 2015. Un 19% treballa fora de la ciutat, de forma
semblant a la mitjana de la ciutat (19,3%).

La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra una forta especialització relativa del
districte en ensenyament universitari i en oficines, així com també en instal·lacions esportives en la
seva majoria de caràcter privat, amb un pes força superior a la mitjana de Barcelona. També és
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L’oferta d’allotjament representa tan sols el 3,2% del total de la ciutat, però és tracta
fonamentalment d’hotels de categoria alta (72,7% del total). El nombre d’habitatges d’ús turístic
que disposen de llicència, poc més de 200 el 2014, representen només el 2,2% del total de la ciutat.

important al districte el pes de la superfície destinada a comerç , tot i ser inferior a la mitjana de la
ciutat.
El parc d’habitatges del districte és caracteritza per ser relativament més nou i de majors
dimensions a la mitjana de la ciutat. Un 15,5% dels habitatges és de més de 120m2, 7 punts
percentuals més que al conjunt de Barcelona, i només el 17,9% és de fins a 60 m2 (30,7% a
Barcelona).
La major part dels habitatges (65,2%) es van construir entre el 1960 i 1980 (46,3% a Barcelona), i els
construïts abans de 1960 representen el 18% del total, uns 20 punts percentuals per sota de la
mitjana de la ciutat (38%).
El lloguer és el règim de tinença d’una quarta part dels habitatges principals (24,8%), mentre que la
propietat representa el 68%, 4 punts més que la mitjana de la ciutat (64%).

Els preus d’oferta dels habitatges de segona mà (4.239 €/m2 a finals de 2015) se situen per sobre
de la mitjana de la ciutat i a l’igual que els preus del lloguer (12 euros/m2/mes).
El districte compta amb un major pes relatiu de superfície de sòl d'ús residencial i per a
equipaments que al conjunt de Barcelona (fem notar que majoritàriament privat –si descomptem la
Zona Universitària, el sol d’equipament públic és escàs), però només concentra una petita part de la
superfície de zones de la ciutat amb prioritat de vianants (2,4%). La ràtio de m2 verd urbà/habitant
(9,7) és superior a la mitjana de Barcelona (7).

A Les Corts, els alumnes de 0-16 anys estan escolaritzats majoritàriament en centres concertats i
privats (73% dels alumnes) com també els de Batxillerat (67%), i els d'FP (63%). Al districte, el pes

Pàgina 13

La població del districte amb estudis universitaris i cicles formatius superiors va augmentant i ja
supera el 40% dels majors de 16 anys, 11 punts percentuals més que la mitjana de Barcelona.

de l’alumnat de 0-16 anys és, en relació amb Barcelona (7,7%), superior al pes de la població
d'aquesta franja d'edat (5%), pel fet que hi estudien nens i joves de fora del districte.
Pel que fa als indicadors d’èxit escolar, la taxa de graduats a 4t d’ESO a Les Corts se situa per sobre
de la mitjana de Barcelona en tots els cursos escolars. Tanmateix, la reducció que experimenta la
taxa al districte el curs 2013-2014 i sobre tot, la millora de la taxa al conjunt de la ciutat els darrers
anys, han contribuït a escurçar les diferències.

El districte compta amb dues biblioteques públiques que han rebut més de 200.000 visites l’any
2015. A Les Corts s'ubica el museu privat més visitat de la ciutat, el del FC Barcelona, amb més
d'1,5 milions de visitants a l’any. Tanmateix, només hi ha una instal·lació esportiva municipal amb
9.200 abonats, que representen el 5,2% del total d’abonats als CEM de Barcelona.
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Durant l'any 2015, i segons l’Enquesta de Serveis Municipals, la satisfacció dels ciutadans de viure a
algun dels barris del districte es puntua amb un 8,2 sobre 10, per sobre del 7,9 de la mitjana de
Barcelona, la valoració més elevada dels deu districtes, essent la neteja i l’aparcament els principals
problemes de Les Corts segons els ciutadans. L'índex de victimització el 2014 (23,3) és molt
semblant a la mitjana de la ciutat (23,7). Els ciutadans del districte tenen una percepció del nivell de
seguretat al barri (7,1 sobre 10 el 2015), superior a la mitjana de Barcelona (6,4) i la més elevada de
la ciutat.

La participació de la ciutadania en les eleccions municipals va ser del 65,5% i es va incrementar de
forma important respecte de les eleccions del 2011 (59%) situant-se gairebé 5 punts per sobre de la
participació de la ciutat (60,6%).
Tant el parc de motos per 1000 habitants com especialment el de turismes (el més elevat de la
ciutat) superen àmpliament la mitjana de Barcelona. L’ús del transport públic és majoritari: un
66,5% dels ciutadans del districte utilitzen algun mitjà de transport públic amb freqüència, però per
sota de la mitjana de Barcelona (69,4%) segons l’Enquesta de Serveis Municipals del 2015, mentre
que el 12,4% usen el vehicle privat, l’11,4% es desplacen a peu i un 7,2% moto o ciclomotor.
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El percentatge de població que utilitza internet (83,6%) ha anat augmentant i el 2015 se situa 4
punts percentuals per sobre de la mitjana de ciutat (79,4%), segons l’Enquesta de Serveis
Municipals. Tanmateix, l'ús de xarxes socials és lleugerament menys intens al districte, amb un
52,7% de la població connectada (53,8% a Barcelona).
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Actuacions al districte de Les Corts 2016-2019
Ordenats per eixos temàtics

BON VIURE
JUSTÍCIA SOCIAL
Espai d’inclusió

Obrir-se a nous col·lectius vulnerables i a més
entitats de l’espai de treball que va ser constituït fa
dos anys a les Corts amb l’objectiu de construir un
districte inclusiu, tot sumant les forces de diversos
actors: entitats, Ajuntament de Barcelona i
empreses del territori.

Promocionar un espai de cura per a les dones que treballen a les llars
Impulsar iniciatives d’organització i creació de
xarxes de suport a les persones que treballen a les
llars per garantir-ne la inclusió social.

Estudiar les desigualtat socials a les Corts

Millorar el coneixement sobre la població vulnerable
al districte de les Corts. Millorar el coneixement que
es té actualment de les desigualtats d’alguns
col·lectius del districte. Impulsar mesures per
identificar la població vulnerable (famílies
monoparentals, gent gran sola, etcètera).

AUTONOMIA PERSONAL
Abordar els processos d’envelliment de les persones amb diversitat funcional
Promoure programes d’activitats recreatives
(d’esbarjo, tertúlies, esportives) dirigides
directament a desenvolupar l’aprenentatge i l’oci
per a gent gran amb discapacitats intel·lectuals
dins dels espais de cura atenent la diversitat.

Desenvolupar el programa “Pis de transició cap a la
vida independent”, elaborat des de l’Espai
d’Inclusió, amb l’objectiu de facilitar l’accés a
l’habitatge als usuaris de les entitats del districte
que en formen part per acompanyar-los en
l’emancipació amb un programa específic
d’autonomia personal.
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Programa d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual

Instar la Generalitat a la construcció de la residència Benavent
Instar la Generalitat a la construcció de la
residència per a gent gran Benavent.

Projecte de suport a l’escola en l’atenció i el treball amb infants amb diversitat funcional
Iniciar un projecte d’acció comunitària que impliqui
les escoles d’educació especial, el centre de salut
mental infantil i juvenil i l’Espai d’Inclusió de les
Corts per donar suport a l’escola ordinària en
l’atenció d’infants amb diversitat funcional.
Programes de suport a la vida independent per a persones amb diversitat funcional
Desenvolupar programes de suport a la vida
independent per garantir que les persones amb
diversitat funcional puguin exercir els drets
individuals, de manera que puguin portar la seva
vida de manera autònoma. Treballar per la recerca
d’un espai apte pel desenvolupament del projecte
de “Llar Residència” per a persones amb
discapacitat intel·lectual.

Programes de suport a la inserció laboral per a persones amb diversitat funcional
Iniciar programes específics de suport a la inserció
laboral per a persones amb diversitat funcional, a
través de propostes de col·laboració amb les
empreses que formen part de l’Espai d’Inclusió,
tenint en compte la promoció i la formació en la
diversitat dels oficis del mercat ordinari en acabar
l’etapa educativa.

EDUCACIÓ I CONEIXEMENT
Potenciar el treball en xarxa de la comunitat educativa
Potenciar la participació al Consell Escolar i la
implicació dels centres educatius a l’entorn i la
seva obertura. Donar continuïtat a projectes ja
vigents i crear-ne de nous.

Posar en marxa i promocionar programes
d’ensenyament de disciplines artístiques, prenent
l’art com a eina educativa, d’intervenció i
transformació social per a públics amb diferents
edats i necessitats i com a element central en
l’educació actual per a infants, joves i adults i, al
mateix temps, per a professionals de l’educació

Pàgina 18

Programes d’ensenyaments artístics

Programes de reforç escolar

Cercar fórmules d’apoderament i enfortiment de les
entitats del districte per poder cobrir les places de
reforç escolar. Ampliar l’escola d’adults de les
Corts.

Pla del lleure educatiu del districte de les Corts

Redactar un pla per reforçar i donar reconeixement
a la tasca de les entitats que treballen en el camp
del lleure educatiu, uns agents clau per garantir la
cohesió social i vertebrar el teixit social. El pla ha
de preveure treballar en el coneixement, la
formació, la cerca d’espais propis, la definició de
xarxa de les entitats i altres conceptes definits per
les entitats vinculades al lleure educatiu del
districte de les Corts.

Pla educatiu d’entorn

Redactar i posar en marxa un projecte de pla
educatiu d’entorn, des del Consell d’Educació del
Districte, amb la participació i la col·laboració dels
centres educatius, les AMPA, associacions de veïns
i altres entitats, amb l’objectiu de promoure l’èxit
educatiu de tot l’alumnat de 0 a 18 anys.

Reforçar les aules de la gent gran de les Corts

Potenciar l’educació en el cicle complet de vida,
dels 0 als 100 anys, treballant conjuntament amb
l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de
les Corts.

Fomentar els canals de relació estables amb les universitats
Fomentar i ampliar els canals de relació estables
amb les universitats del districte per aprofitar
millor els recursos mutus.

Augmentar l’oferta pública a secundària

Desplegament d’una nova línia de secundària al
districte de les Corts.

Potenciar l’accés universal a l’ús de les noves
tecnologies i l’alfabetització digital a través de
projectes específics que tinguin una vinculació
directa amb l’Ateneu de Fabricació de les Corts
com un recurs innovador de creació i coneixement.
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Potenciar l’accés a l’ús de les noves tecnologies i l’alfabetització digital

Aula d’estudi en horaris no lectius de la nova biblioteca a les Corts
Obrir una sala per estudiar els dies festius i durant
època d’exàmens a la nova biblioteca de les Corts,
a l’antiga fàbrica Benet i Campabadal.

Ampliar els horaris d’obertura d’alguns equipaments del districte
Ampliar els horaris d’obertura d’alguns
equipaments del districte per a l’ús ciutadà a hores
compatibles amb els seus serveis (auditoris, patis,
centres cívics, etc.).

EQUITAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL
Millorar les condicions de vida de les persones que exerceixen el treball sexual
Establir ponts de diàleg amb les treballadores
sexuals del districte per millorar les seves
condicions sanitàries, higièniques, etcètera.

Oferir formació de gènere i diversitat sexual per a l’alumnat, els equips docents
dels instituts del districte i els joves
Desplegar el Pla de justícia de gènere de ciutat i la llei
catalana LGTBI a través de formació específica als
joves i els adolescents, per combatre les desigualtats
de gènere, apoderar les dones i transformar el
districte des d’una perspectiva feminista. Definir un
pla de formació amb joves, adolescents i altres
agents socials de l’àmbit educatiu en matèria LGTBI.

Promoure una comunicació no sexista al districte
Treballar en un pla de comunicació no sexista per
al districte de les Corts, que pugui servir com a
prova pilot per a la resta de districtes de la ciutat.

CICLES DE VIDA
Promocionar espais de trobada d’unitats familiars monoparentals
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Crear espais per donar suport a les famílies
monoparentals, principalment formades per
dones, facilitar-los la criança i reivindicar la
igualtat de drets i oportunitats.

Projectes de participació juvenil i adolescent

Impulsar processos de participació específics amb
adolescents i joves sobre temes clau de districte
per garantir la seva veu en la definició del model de
ciutat.

Crear un grup de criança i cura al districte de les Corts
Crear espais on les famílies puguin compartir i
reflexionar sobre com acompanyar les etapes de
desenvolupament i les demandes del nadó en cada
fase de la vida, amb activitats específiques per a
mares o pares que estiguin esperant fills.

Mesura participativa de joventut

Impulsar polítiques de joventut amb participació
dels joves, que atenguin les necessitats
específiques d’aquest col·lectiu, tot treballant
temes com ara l’associacionisme i la participació
juvenil, l’ús de l’espai públic, els equipaments
municipals, l’habitatge, la cultura, la salut,
l’educació, la mobilitat, el gènere, etcètera.

Espai Jove de les Corts

Redactar el projecte i construir l’Espai Jove de les
Corts, amb la intervenció directa i vinculant dels
joves del districte. Valorar una possible gestió o
cogestió amb les entitats juvenils del districte.

Projectes intergeneracionals

Impulsar programes intergeneracionals que
potenciïn la memòria de la gent gran i n’atenuïn la
solitud, i projectes com ara “Compartim
experiències”, “Els grans fem contes per als nens i
nenes”, casal d’estiu intergeneracional, cures
compartides o reforç escolar.

Projectes comunitaris per lluitar contra l’aïllament de la gent gran
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Desenvolupar projectes per atenuar la solitud
de les persones grans que ja funcionen en altres
districtes: “Vincles”, “Radars”, activitats
esportives a l’aire lliure, “Compartim experiències”,
etcètera, tots, projectes nous d’acció comunitària.

Promoure l’ús d’equipaments fora dels horaris i els usos habituals per al lleure
d’infants, adolescents i famílies
Estudiar l’ocupabilitat dels espais dels
equipaments públics del districte per facilitar-ne
l’ús en els horaris en què es trobin en desús.
Apostar per l’enfortiment de la xarxa comunitària.

Mesura participativa de joventut

Impulsar polítiques de joventut amb participació
dels joves, que atenguin les necessitats
específiques d’aquest col·lectiu, tot treballant
temes com ara l’associacionisme i la participació
juvenil, l’ús de l’espai públic, els equipaments
municipals, l’habitatge, la cultura, la salut,
l’educació, la mobilitat, el gènere, etcètera.

HABITATGE
Cens d’habitatges buits de les Corts
Treballar per mantenir al dia el cens d’habitatges
buits de les Corts

SANITAT I SALUT
Fomentar els hàbits saludables entre els veïns de les Corts
Fomentar els hàbits saludables entre els veïns a
través de tallers i formacions sobre temes
específics: alimentació saludable, trastorns
alimentaris, salut sexual i reproductiva,
planificació familiar, coneixement de teràpies
alternatives amb animals, fent èmfasi en el
col·lectiu de persones més vulnerables.

Fomentar espais de participació en temes socials i sanitaris
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Fomentar espais de participació i promoure el
paper actiu de la comunitat (veïnat) en els temes
que afecten la salut. Promoure la salut preventiva.
Espai de seguiment i control dels equipaments
socials i sanitaris del districte.

Consolidar el projecte de l’Espai Bacardí sobre salut mental
i fer-lo extensiu a altres col·lectius
Consolidar el projecte de l’Espai Bacardí sobre la
salut mental amb els joves, amb la col·laboració
d’un un ampli ventall d’institucions i entitats, per
promoure el benestar emocional dels joves,
donant-los la millor atenció i suport.
Complementar l’espai amb projectes específics en
formació, acompanyament i assessorament sobre
la gestió de les emocions.

Incloure la perspectiva del col·lectiu LGTBI en els programes de salut i escola
Impulsar la formació en diversitat sexual i de
gènere del personal educatiu. Garantir una atenció
respectuosa amb els drets fonamentals a persones
transsexuals i intersexuals i no considerar-ho una
patologia. Defensar el dret a la reproducció
assistida de les dones lesbianes i bisexuals i
incloure la perspectiva de gènere LGTBI en els
programes de salut i escola, entre altres. Alhora,
promoure que els punts d’atenció juvenil duguin
a terme formacions sobre salut a les escoles del
districte.

CULTURA
Crear la taula de memòria històrica del districte. Potenciar projectes
de memòria històrica
Consolidar el projecte “Presó de dones de les
Corts” i promocionar-ne altres amb l’objectiu de
recuperar la memòria històrica de les dones i els
col·lectius infrarepresentats de la ciutat, amb el
reforç de recursos humans i econòmics i la
consolidació de xarxes.

Dinamitzar i facilitar l’art i la cultura urbana al districte de les Corts
Promoure l’art i la cultura que es fa al carrer entre
el veïnat del districte, buscant l’equilibri d’ús en els
diferents indrets del districte.

Acostar la ciència a la població en la seva vessant
més divulgatiu, entenent-la com una eina
transversal en contacte amb altres disciplines com
l’art, la dansa, etcètera.
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Estudiar la possibilitat de posar en marxa la Setmana de la Ciència

Promoure la creació artística entre els joves i els infants
Facilitar espais per a la creació artística dels
infants i els joves a través de l’expressió artística a
lliure, amb l’objectiu d’enfortir les xarxes
comunitàries i socials i buscant la complicitat
d’agents actius al territori, com els centres
escolars o les escoles d’art del districte. Donar
continuïtat a projectes actius al districte, com els
murs lliures o murs col·laboratius.

Mesura de cultura

Generar un canvi de rumb en les polítiques
culturals del districte, caminant cap a la gestió
cooperativa del teixit associatiu, de la producció
del coneixement, la cultura popular i de proximitat.
Enfortir els recursos i el treball en xarxa.
Dotar d’eines les entitats per a la gestió
publicocomunitària. Fer un mapa de l’oferta
disponible i treballar per cobrir necessitats
específiques (cinema, dansa urbana, etcètera).

Taula de cultura

Crear un espai fora de línia i en línia de coordinació
dels diferents agents i entitats culturals per establir
i fomentar bones pràctiques, que garanteixi la
circulació i els continguts de les pràctiques
artístiques i culturals. Consolidar la xarxa cultural
del districte de les Corts i la seva autonomia.

Enfortir el paper de les veïnes i les entitats en la gestió de la festa major
Enfortir el paper de les veïnes i les entitats en la
gestió de la Festa Major de les Corts, i dotar les
entitats de les eines i els recursos necessaris per
disposar de més autonomia i millorar les relacions
dels diferents agents del districte. Promocionar la
revisió i la consolidació del protocol festiu del
districte.

Facilitar formació per a la gestió publicocomunitària dels equipaments públics
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Facilitar a les entitats del territori formació
específica que els permeti esdevenir els agents
politicosocials dels espais culturals del districte i
que enforteixi el treball en xarxa.

Iniciar ponts de col·laboració d’espais privats per fer accions de promoció
de grups musicals
Impulsar acords entre els bars musicals privats i
els comerciants per promoure grups musicals
novells del districte.

Obrir els espais expositius del districte a les entitats i el veïnat del territori
Generar unes bases de concurs per obrir les quatre
sales d’exposicions municipals a tot tipus de
propostes, per convertir-les en espais per
promocionar-hi mostres de caire popular i cultural.

ESPORTS
Potenciar l’acció i la pràctica esportiva de lliure accés a l’espai públic
Fer un estudi per possibilitar la instal·lació d’espais
esportius urbans. Caldria fer prèviament una
localització de possibles emplaçaments i potenciar
les petites zones esportives que donin resposta a
les diferents necessitats dels veïns de les Corts.

Programes de foment de l’esport

Crear programes per fomentar conductes
saludables en la població a partir de l’esport. Donar
suport a les ofertes d’activitat física i esportiva.
Promocionar projectes esportius per millorar la
salut física i mental de les persones.

Mesura de govern “Coresponsabilitat social dels grans clubs esportius del
districte de les Corts”
Crear una taula de coordinació entre els grans clubs
esportius privats, el Districte de les Corts i l’Institut
Barcelona Esports, que respongui a l’elaboració
d’una mesura de govern, amb l’objectiu de revertir
el potencial dels recursos dels equipaments privats
en el benestar dels veïns de les Corts.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
Detectar els elements de conflicte en la realització
de grans esdeveniments del districte i aplicar
actuacions de millora per la seguretat i la
convivència de veïns de l’entorn.
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Actuacions de millora per la seguretat en els grans esdeveniments del districte

Programes de convivència i animals de companyia al districte de les Corts
Promoure, a través de campanyes de conscienciació
i mesures específiques, la bona convivència entre
els animals de companyia i els veïns de les Corts.

Mesures per millorar la convivència a l’espai públic tot oferint serveis de
Mediació comunitària
Fer accions de coresponsabilitat i sensibilització
de l’ús de l’espai públic per millorar la convivència.

Posar en marxa el nou pla director de la GUB

Orientar la GUB a la proximitat funcional i orgànica.
Millorar la seguretat als barris promovent una
policia comunitària i reorientant (i redimensionant)
les unitats centrals en clau de suport al model de
proximitat.

Projectes artístics d’intervenció comunitària

Desenvolupar propostes creatives per utilitzar l’art
com una forma de canalització de les necessitats i
demandes de les diferents comunitats. Per
exemple, projectes de murs lliures de grafisme
urbà en espais comercials.

Implantar la perspectiva de gènere al projecte urbà
Implantar la perspectiva de gènere al projecte
urbà, per exemple, el treball amb la il·luminació,
el disseny de la vegetació, la sectorització,
la paral·lelització, etcètera.

ECONOMIA PLURAL
DESENVOLUPAMENT I ECONOMIA DE PROXIMITAT
Donar resposta a la desertització comercial
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Dinamitzar i donar suport a la creació d’eixos
comercials nous a les zones de les Corts amb més
dificultats associatives, com el barri de Sant
Ramon, amb l’objectiu de potenciar i enfortir el
comerç de proximitat i l’economia diversificada del
territori, afavorint l’autoorganització comercial.

Accions conjuntes entre el comerç de proximitat i els
grans centres comercials
Establir una taula de treball entre els petits
comerciants i les grans superfícies, amb l’objectiu
que els grans operadors reverteixin els seus recursos
en el comerç de proximitat i estableixin sinergies de
col·laboració.

Pla de comerç del districte de les Corts

Acabar el Pla de comerç. Desplegar les accions i els
projectes que corresponguin en el territori, amb
una atenció especial a la introducció de conceptes
nous, com l’economia social, cooperativa i
solidària. Donar una atenció especialitzada als
comerços singulars del districte per a la seva
conservació. Impulsar la col·laboració
publicoprivada en el món del comerç (estudiar
mesures com les APEU, és a dir, les àrees de
promoció d’economia urbana).

Promocionar el comerç mitjançant la xarxa comunitària i l’ús
de l’espai públic
Promocionar xarxes i activitats comunitàries
a l’espai públic proper a l’activitat comercial.
Dinamitzar el comerç de proximitat i enfortir
les sinergies associatives i de treball en xarxa.

Promoure la contractació d’empreses del territori
Establir els mecanismes per garantir que
l’Administració del districte prioritzi la
contractació d’empreses dels barris de les Corts
per desenvolupar les tasques que es requereixin.

ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA
Cicle de conferències, actes i xerrades del comerç responsable i sostenible
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Promocionar espais de coneixement i intercanvi
d’experiències locals d’economia solidària, que
generin ocupació de qualitat, millorin la cohesió
social, promoguin la democràcia econòmica i
contribueixin a la sostenibilitat ambiental.

OCUPACIÓ DE QUALITAT
Programes d’ocupació

Estudiar la possibilitat de desplegar un recurs
descentralitzat de Barcelona Activa al territori, que
pugui treballar amb persones en situació d’atur de
llarga durada i joves.

TURISME SOSTENIBLE
Pla de turisme

Acabar el Pla de turisme del districte de les Corts i
iniciar-ne el desplegament a través de les
actuacions previstes.

Elaborar projectes que incorporin la línia de treball de districte
sobre turisme inclusiu
Treballar en l’àmbit del turisme inclusiu
sensibilitzant els operadors, i impulsar una xarxa
de turisme inclusiu.

Facilitar la informació del districte als diferents agents i operadors
Crear una xarxa entre l’Ajuntament i els operadors
turístics per compartir informació que pugui apropar
el turisme als barris i revertir-hi en beneficis locals.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC
Senyalització vial a les Corts

Revisar i millorar la senyalització del districte de les
Corts.
Prioritzar els vianants per davant dels vials de
circulació, millorar els nivells lumínics, l’eficiència
energètica i la intel·ligència funcional i personalitzar
carrers, edificis i monuments. Fer una auditoria per
reduir la contaminació lumínica.
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Pla d’il·luminació

Instal·lar enllumenat públic autosuficient en diferents indrets
Instal·lar enllumenat autònom i autosuficient, amb
l’objectiu que, en alguns indrets, el mateix sistema
produeixi llum de manera renovable i local,
mitjançant, per exemple, plaques fotovoltaiques a
l’avinguda de Josep Tarradellas o la plaça del Centre.

VERD URBÀ I BIODIVERSITAT
Augmentar el nombre d’espais verds al districte

Augmentar i recuperar espais verds. Assegurar-ne
un bon manteniment i millorar-ne la vegetació.

Crear noves àrees d’esbarjo d’animals de companyia i millorar les existents
Dur a terme actuacions de millora de les àrees
d’esbarjo per a gossos. Millorar els usos dels
espais verds i dotar-los de bons equipaments per
fer-los més pròxims i que la ciutadania en pugui
gaudir. Acompanyar el desplegament amb una
campanya de sensibilització.

Promoure horts urbans

Estendre la pràctica de l’horticultura i augmentar
la producció d’aliments ecològics i de proximitat a
l’entorn urbà i periurbà, en espais públics i privats.
Impulsar i donar suport als models de gestió
comunitària.

Corredor verd Collserola-les Corts

Estudiar la proposta de connectar la ciutat i el Parc
Natural de Collserola a través d’uns eixos
vertebradors capaços de relligar i articular natura i
trama urbana. Crear un corredor verd que augmenti
la vegetació i la diversitat d’espècies de flora i
fauna. Promocionar diferents itineraris i plantejar
activitats adreçades a diferents perfils de veïns del
districte: gent gran, joves, públic familiar.

URBANISME PER ALS BARRIS
Finalitzar el Pla Europa-Anglesola en aquest
mandat i garantir el reallotjament de les persones
afectades. Urbanitzar el parc interior del pla
d’Anglesola.
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Executar el Pla Europa-Anglesola

Pla d’ús de l’espai de la Bederrida

Dissenyar i desenvolupar el Pla d’ús de l’espai de la
Bederrida.

Crear un espais de jocs infantils 100% inclusiu al districte
Iniciar una experiència pilot amb la creació d’un
espai de jocs infantil 100% inclusiu al districte de
les Corts.

Millorar l’accessibilitat als locals comercials i els edificis
Impulsar millores en l’accessibilitat als comerços i
els edificis amb l’objectiu de corregir els dèficits i
eliminar-ne o reduir-ne les barreres
arquitectòniques.

Pla d’equipaments del districte de les Corts

Elaborar un pla d’equipaments participatiu on
s’analitzin factors diferenciadors, com la
potencialitat de servei al barri d’equipaments
privats, i estudiar el grau de satisfacció de serveis
que ja estan en funcionament.

Millorar els camps de petanca dels jardins de Josep Munté i de les Infantes
Adequar i millorar l’espai i la il·luminació en
determinats indrets, com les pistes de petanca
dels jardins de Josep Munté i de les Infantes, i fer
que el veïnat que en fa ús pugui participar en el
disseny de l’espai.

PERI Danubi

Posar en marxa el PERI de l’illa delimitada pels
carrers del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig, la
travessera de les Corts i el carrer del Danubi,
aquest últim consolidat com a zona de vianants,
segons la demanda veïnal històrica. Transformar
l’antic complex fabril d’Amadeu Carné en un nou
equipament públic per al barri.

Fomentar l’ús de l’espai públic per part de les entitats del districte
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Impulsar programes específics per fomentar la
recuperació de l’espai públic per a l’ús veïnal,
associatiu i ciutadà, segons les demandes
efectuades en els espais de participació.

Superilles

Repensar i redefinir l’espai públic per a la vida
quotidiana, amb més presència de zones de gaudi per
a infants i gent gran, una mobilitat més sostenible,
amb els veïns com a protagonistes. Fomentar el verd i
la biodiversitat.

Revisar el model de carrer de plataforma única per adaptar-lo a
persones amb diversitat funcional
Buscar alternatives al model de carrer amb
plataforma única que s’adaptin a les persones amb
diversitat funcional. Estudiar possibles
modificacions per fer un espai públic per a tothom.

Ampliar les zones infantils al districte de les Corts
Ampliar i millorar les zones infantils al districte de
les Corts.

Renovar i rehabilitar el teixit urbà

Arreglar els carrers proposats en jornades
participatives: travessera de les Corts, carrer del
Pisuerga, de Jordi Girona (fins al carrer de John M.
Keynes), de Fígols, de Tubella, de l’Aviació, de
Bosch i Gimpera, la plaça del Mirall de Pedralbes i
l’avinguda de Sant Ramon Nonat, entre altres.

Oferir canals participatius que permetin articular les aportacions
de la ciutadania
Possibilitar la participació de la ciutadania en la
planificació i la gestió de projectes urbanístics per
mantenir la diversitat de l’espai públic i els valors de
cohesió, convivència i interculturalitat.

Avançar en l’execució de la modificació del PGM a la
Colònia Castells, revisant-la i treballant-la amb el
veïnat, per trobar i marcar calendaris i solucions
consensuades en la gestió del planejament. Fer un
estudi i treballar per a la dignificació de l’espai.
Assegurar l’acompanyament dels veïns afectats.
Assegurar que, a finals d’aquest mandat o a
principis del proper, s’iniciïn les darreres
promocions públiques (3a escala) per garantir els
reallotjaments de l’última fase.
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Colònia Castells

Fer un inventari de l’estat de manteniment dels equipaments públics
Dur a terme un inventari de l’estat de manteniment
dels equipaments públics i dissenyar un pla de
treball per donar resposta a les necessitats
específiques de manteniment dels equipaments
del districte de les Corts.

MOBILITAT SOSTENIBLE
Obrir un pas entre els carrers de John M. Keynes i de Trias i Giró
Executar l’obertura prevista en el planejament del
pas per a vianants entre els carrers de John m. Keynes
i de Tries i Giró

Nova àrea verda al barri de Pedralbes

Ampliar l’àrea verda del barri de Pedralbes per donar
resposta a la demanda dels residents.

Actuacions per millorar la mobilitat i connectivitat del districte
Treballar per identificar aquells punts amb més
dificultats en la mobilitat del districte i fer les
actuacions pertinents. Potenciar la connectivitat
entre zones amb més dificultat d’accés o connexió.

Millorar la interacció del Camp Nou i el seu entorn amb el barri
Pensar en noves formes d’accés al Camp Nou per
millorar la mobilitat en dies de partit o grans
esdeveniments. Vetllar i treballar perquè l’Espai
Barça millori les condicions de connectivitat,
transparència i integració en el barri, tenint en compte
l’activitat que genera el Futbol Club Barcelona.

Renovar i pacificar carrers

Millorar la mobilitat i la qualitat de vida als centres
urbans creant carrers i espais públics amables per
als veïns.

Camins escolars

Noves estacions de Bicing

Implantar noves estacions de Bicing en les àrees del
districte on encara no n’hi ha, com la zona universitària.
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Desplegar el camí escolar al barri de les Corts per
garantir la mobilitat autònoma, segura i sostenible
dels escolars a partir dels 8 anys de les escoles
Lavínia, Barcelona, Duran i Bas i Les Corts.

Posar semàfors a les cruïlles amb alta sinistralitat
Posar semàfors o altres mecanismes a les cruïlles
amb alta sinistralitat, amb propostes
d’intervenció a les cruïlles de l’av. Albert
Bastardas-av. Diagonal, c. Pau Gargallo-av. Doctor
Marañón, pg. Manuel Girona-c. Marquès de
Mulhacén i av. Esplugues-c. Abadessa Olzet.

Xarxa de carrils bici

Completar i ampliar la xarxa de carrils bici que
estableix el PMU. Promoure l’ús de la bicicleta i
garantir la connectivitat de la xarxa actual.
Minimitzar els conflictes amb la resta de mitjans
de transport. Crear una xarxa per a bicicletes, amb
carrils segregats de la calçada i amb les
necessitats de seguretat que permetin conviure
amb seguretat d’una manera inclusiva. Ampliar i
millorar els aparcaments de bicicleta al districte.

Instar la Generalitat a la finalització de les estacions de metro
previstes a les Corts
Instar a l’obertura de l’estació Ernest Lluch i les
estacions projectades a la línia 9.

ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
Residu zero a les Corts

Potenciar l’ús de material biodegradable i el
reciclatge en el sector comercial, a través de
campanyes de sensibilització o millores
d’infraestructures. A través dels punts verds,
facilitar als veïns dels diferents barris la recollida
selectiva i el reciclatge. Projecte de col·laboració
entre entitats socials i comercials per la campanya
“A les Corts no es llença el menjar”.

Conscienciar la comunitat educativa del medi ambient
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Organitzar programes o cicles d’activitats per
recalcar conceptes com la sostenibilitat, el medi
ambient, el cooperativisme o la coresponsabilitat
ambiental. Enfortir les xarxes i els vincles entre
l’escola, l’entorn escolar i el territori.

BON GOVERN
GOVERN TRANSPARENT I RENDICIÓ DE COMPTES
Pla de comunicació del Districte

Redactar i executar el Pla de comunicació del
Districte de les Corts per millorar les eines que
donen lògica, coherència i efectivitat a la
comunicació interna i externa.

Millorar el web

Desenvolupar una plataforma de participació
digital (multisuport) ciutadana, auditable i de
programari lliure, que permeti monitorar de manera
efectiva propostes i debats, mecanismes
d’intel·ligència col·lectiva, la comunicació social en
xarxa, la visibilització i la documentació. Estudiar
la possibilitat d’introduir nous idiomes de consulta.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Facilitar l’ús dels espais públics per a iniciatives autogestionades
Facilitar l’ús dels espais públics per a iniciatives
autogestionades.

Promocionar la participació de col·lectius infrarepresentats
Habilitar espais, materials i processos que
reconeguin la pluralitat i la diversitat de les
persones i els col·lectius de la ciutat per fer efectiu
el dret a participar. Dissenyar canals i metodologies
específiques per a col·lectius amb necessitats
singulars i habilitar espais físics accessibles i que
tinguin en compte els treballs de cures.

Pla d’implicació en els òrgans de participació del districte
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Treballar per transformar els òrgans de govern en un
espai de coresponsabilitat entre la ciutadania i
l’Administració pública. Garantir que la presa de
decisions municipals pugui esdevenir compartida, al
mateix temps que s’enriqueix el procés d’elaboració i
desplegament de les polítiques públiques del Districte.

ACCIÓ COMUNITÀRIA
Crear un pla de promoció i suport a l’associacionisme
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Treballar conjuntament amb la diversitat d’entitats
del districte per dissenyar un pla de foment i
suport a l’associacionisme al districte de les Corts,
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats
específiques de les associacions.

