Districte de les Corts
Pl. Comas, 18
08028 Barcelona

Consell de Barri
Data i lloc

Les Corts
Sala de plens del districte (pl. Comas, 18, soterrani −1), 27 de
març de 2019
ASSISTENTS

Mesa
Agustí Colom Cabau, regidor del Districte i president del Consell
Reyes de la Corte, vicepresidenta del Consell
Antoni Coll Tort, conseller del Districte
Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte
Laura Cañadas, consellera de barri
Personal tècnic municipal

Anna Mas, secretària del Consell

Maribel Benito, coordinadora territorial
Entitats
AVV les Corts
Grup Mou-te les Corts
L’Espiga de les Corts
Eix Comercial Sants - les Corts
Associació Espanyola contra el Càncer
Consellers
Eric Manzano, PDeCAT
Laura Cañadas, BCN en Comú
Rodolf Mancho, PDeCAT
Jordi Castellana, ERC
Marc Faustino, CUP
Ciutadania: 47
Nombre total d’assistents
62
Nombre aproximat d’assistents per franja d’edat:
Menys de 30 anys  10
De 30 a 60 anys  32
Més de 60 anys  20
Nombre aproximat d’assistents per sexe:
Dones  30
Homes  32

Ordre del dia

Benvinguda i presentació
Dona la benvinguda el regidor del Districte a les 19.00 h. Els punts de l’ordre del dia són:
1. Aprovació de l’acta del Consell anterior
2. Presentació del projecte de l’espai Bederrida
3. Actualització de la informació sobre els projectes de la zona verda del Pla Anglesola i del parc de les Corts
4. Presentació dels policies de barri de les Corts
5. Informe del regidor
6. Precs i preguntes
S’aprova l’acta del Consell anterior sense cap esmena.
Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia
Presentació dels policies de barri de les Corts
Carlos Sanz, caporal en cap de l’equip de Policia de Barri, presenta els integrants del nou equip de Policia de
Barri del districte. Els agents referents del barri de les Corts són l’Albert, en torn de tarda, i la Mercè, en torn de
matí.
Expliquen que treballaran amb un sistema que es diu CASA, que és la cerca, l’acció, el seguiment i l’avaluació
dels problemes de seguretat i civisme que hi hagi a tot el districte. L’equip es va donar a conèixer en diferents
reunions amb entitats amb la finalitat d’obtenir un coneixement intensiu del territori que li permeti treballar de
manera transversal, en comunicació amb altres departaments del Districte, com ara Serveis Tècnics, Serveis
Socials o Parcs i Jardins. Es facilita un mòbil de contacte a les entitats mitjançant una targeta identificativa, i
s’aclareix que en el cas d’emergències els telèfons de referència són el 092 i el 112. També informen que tenen
una adreça electrònica per contactar-hi, així com la bústia del ciutadà, però recorden que per a les emergències
cal contactar amb la Guàrdia Urbana.
Hi ha una intervenció que expressa que al parc de Can Cuiàs, quan fa bon temps, hi ha tràfic de drogues i quan
truquen a la Guàrdia Urbana triguen dues hores a arribar. Afegeix que no serveix de res trucar-hi a la nit i que, a
més de les drogues, fan molt de soroll.
Carlos Sanz contesta que les trucades a la Guàrdia Urbana no són debades, que s’hi ha de trucar sempre,
encara que després la patrulla no hi pugui anar, perquè la trucada que no pot atendre la patrulla de la nit els
arriba a ells i en fan un seguiment.
Hi ha una altra intervenció sobre el parc de les Corts pel mateix tema.
Una senyora diu que s’alegra molt que hi hagi aquesta policia de barri, però afegeix que troba molt a faltar
presència policíaca a la Festa Major, perquè, a part de les molèsties que ocasiona, hi ha molts menors d’edat
que consumeixen alcohol. Vol saber què fa la Policia de Barri o l’Ajuntament per solucionar el problema, és a
dir, si, a més d’acudir quan se’ls truca, es fa res més perquè aquestes persones joves no molestin i per millorarne l’actitud.
Li responen que primer han de ser les famílies dels joves les qui vigilin el consum d’alcohol dels menors. I, pel
que fa a les festes majors, hi ha unitats que duen a terme una tasca de conscienciació, tant pel que fa al
consum d’alcohol com de drogues, perquè els joves no en consumeixin. Es fa un treball de pedagogia activa
perquè siguin conscients que poden gaudir de la festa sense consumir aquestes substàncies.
Actualització de la informació sobre els projectes de la zona verda del Pla Anglesola i del parc de les Corts
En Lluís projecta una presentació de PowerPoint i fa una explicació sobre els projectes de la zona verda del Pla
Anglesola, que actualment es troben en fase de licitació.
La superfície urbanitzada són uns 5.600 m2, que comprèn tant zona verda (3.500 m2) com vial (2.100 m2).
Es pregunta si per fer aquest espai verd s’han tingut en compte els criteris del Pla verd i la biodiversitat de
Barcelona 2020.
Es contesta que en aquest cas ha estat inviable la permeabilitat pel tipus de subsòl que és.
Demanen que s’augmentin els metres quadrats de zona verda i que es destinin tots els recursos necessaris per

aconseguir-ho.
Es respon que la zona que té ús no pot ser verda i que la gespa, en principi, no es pot trepitjar.
Cristina Alonso, de la direcció de les obres de millora de la plaça de les Corts, explica el projecte de la zona
verda del parc de les Corts. Projecta unes fotos perquè es vegi com està.
El gran canvi era fer la passarel·la per sobre del canal central del parc, una passarel·la accessible. També es
renova l’àrea de gossos, mantenint la que ja es tenia però fent-hi millores. També explica tots els canvis i
millores que s’hi estan fent.
Es diu que a l’àrea de joc de nens, més propera al carrer de Numància, no s’ha canviat la terra i hi ha sots.
Es respon que en el projecte no es preveu canviar res a les àrees de joc. Només hi haurà canvis a l’exterior i a
l’àrea de gossos.
Una senyora agraeix la millora de l’àrea de gossos, però diu que s’ha perdut espai d’aquesta àrea, perquè s’hi
han posat plantes. Demana que es mogui una mica cap enrere i que no es posin els arbrets aromàtics, que
poden quedar bé però treuen molt d’espai. Vol recuperar l’espai que tenien, no ampliar-lo. També vol que li
ratifiquin que no es posaran els protectors de formigó al voltant dels arbres.
Es respon que el projecte s’executa licitat i aprovat, i es fan petites modificacions allà on es detecten petites
deficiències. La tanca està col·locada tal com es va especificar al projecte, però es traslladarà a Espais Verds la
seva aportació, encara que serà una demanda complicada de dur a terme. No es té constància oficial que no es
col·locaran els protectors dels arbres, però s’afirma que és veritat que s’ha comentat que no és el millor per als
gossos; tot seguit, se li proposa que vagi el proper dimecres a l’obra perquè la informin.
Presentació del projecte de l’espai Bederrida
Antoni Coll explica, mitjançant una presentació, el nou espai esportiu urbà del parc de la Bederrida. L’espai no
és un equipament esportiu, sinó que és un espai esportiu d’accés lliure i d’ús gratuït. L’horari d’obertura és de
dilluns a diumenge, de 10.00 h a 21.00 h.
A l’espai hi pot accedir tothom i les persones en poden fer ús tant individual com col·lectiu. Els perfils principals
dels destinataris i destinatàries de l’espai són: alumnat universitari i personal de les diferents universitats, els
centres de secundària de l’entorn, esplais i entitats juvenils de l’entorn, entitats diverses, col·lectius
“informals”, públic familiar, població de l’Hospitalet, etc.
Respecte del funcionament de l’espai, s’explica que és d’accés lliure i gratuït, i que l’Associació Esportiva les
Corts s’encarrega de la dinamització i el control de l’espai en l’horari següent: de dilluns a divendres, quatre
hores diàries; els caps de setmana, onze hores dissabte i onze hores diumenge (tot l’horari d’obertura).
Tot seguit, es detalla que les funcions del dinamitzador de l’espai són les següents: informar del funcionament
de la instal·lació als usuaris i usuàries individuals i col·lectius; vetllar pel compliment de les normes que regulen
els diferents espais; controlar l’horari dels espais i dels col·lectius que els ocupen (pistes poliesportives, taules
de tennis de taula, espais de cal·listènies, etc.); organitzar i distribuir els espais per a la realització de la pràctica
esportiva; elaborar un full de registre (diari o setmanal) amb els usos i el nombre aproximat de persones que
entren a la instal·lació, així com el perfil dels usuaris i usuàries, la procedència, les pràctiques esportives que hi
realitzen i indicadors d’ús; recollir propostes i suggeriments que puguin fer els usuaris i usuàries amb relació a
l’espai; revisar l’estat de manteniment de l’espai i fer arribar l’informe als serveis municipals corresponents, i
cedir material esportiu a les persones que en sol·licitin.
A continuació, es recull la normativa d’ús de l’espai.
Amb caràcter general: l’activitat esportiva es durà a terme dins dels horaris de funcionament de l’espai; cal
complir i respectar les indicacions que doni la persona responsable de l’espai; no està permès el consum de
begudes alcohòliques dins del recinte (inclosa la cervesa); tampoc està autoritzada la venda ambulant dins del
recinte, i queda terminantment prohibit l’establiment d’apostes o d’altres tipus de juguesques dins el recinte,
ja sigui a través de les activitats esportives o d’altres que s’hi realitzen.
Amb relació a la convivència a l’espai: dins el recinte en cap cas no es podrà cuinar ni fer servir aparells per a
l’elaboració i cocció de menjar. Estarà permès el consum d’entrepans, snacks, fruita o begudes no alcohòliques
per part dels usuaris i usuàries; no estaran permesos els comportaments i actituds irrespectuosos envers les

persones o col·lectius que es trobin al recinte; no estarà permesa la lliure circulació d’animals dins del recinte.
En el supòsit que algú accedeixi a l’espai amb algun animal, l’haurà de dur lligat en tot moment, i no estarà
permesa la circulació de cap tipus de vehicle (patinet, bicicleta, segway o similars) dins el recinte, a excepció
dels serveis autoritzats.
Amb relació a la pràctica esportiva: queda prohibida l’apropiació de l’espai per part de grups o col·lectius, així
com les reserves prèvies d’horaris i torns entre grups. En aquest sentit, el dinamitzador de l’espai serà
l’encarregat d’assignar l’ordre d’ús dels espais o de garantir la rotació d’acord amb els criteris que es fixen en
aquesta normativa; en el cas que alguns col·lectius utilitzin les pistes de bàsquet i futbol sala o handbol per
celebrar-hi partits, tindran una durada màxima de 50 minuts, amb l’objectiu de garantir que altres grups que
vulguin jugar també puguin fer-ho; en el cas de les persones que utilitzin les taules de tennis de taula, si hi ha
altres persones que esperen per jugar-hi, podran fer-ne ús durant un màxim de 30 minuts; un cop assignats els
torns d’ús dels diferents espais, no es podran interrompre les activitats amb d’altres. Cal esperar i demanar
torn per fer ús de l’espai.
Es pregunta si la part que no està ocupada podria ser un espai verd.
Es respon que la voluntat és tornar a entomar el projecte després de veure els resultats de la prova pilot, tot i
que es confirma que s’ha pensat a posar un espai d’arbrat per tenir ombra. S’insisteix, però, que cal analitzar
com està funcionant l’espai i de quina manera s’interrelaciona tot.
També es demana si es pot instal·lar una xarxa per poder jugar a voleibol.
Es contesta que el dinamitzador, a part de vigilar, té material per cedir. S’afegeix que en aquests moments
l’espai no està preparat perquè hi hagi un lloc per jugar a voleibol i, a més, que fer forats en aquest paviment és
un problema a causa del dipòsit que hi ha sota. Ara bé, s’afirma que s’està estudiant disposar d’una xarxa per
jugar a voleibol com a part del material de préstec.
Informe del regidor
Aquest punt es resol contestant els precs i preguntes que plantegen els diferents assistents del Consell de Barri.
Torn obert de preguntes i respostes
Es parla sobre el pipicà que es vol posar a Can Cuiàs. Es queixen perquè a la ubicació actual no molesta ningú,
en canvi, el volen posar en un lloc molt a prop dels seus balcons, on sí que molesta, perquè també hi ha escoles
bressol a la vora i creuen que el pipicà no complirà la normativa a la nova ubicació. Recomanen fer més gran el
que hi ha ara, però demanen que no el canviïn de lloc perquè perjudicaria els veïns.
Es diu que a Can Cuiàs l’esplanada és molt gran, però que el pipicà que hi ha sembla un túnel de tan petit com
és. Es pregunta si es pot dividir aquest espai proporcionalment sense que molesti ningú. També es comenta
que l’afluència de gossos en aquesta zona ha augmentat a causa de les obres que s’estaven fent al parc de les
Corts.
Una senyora es queixa perquè no se’ls ha avisat de les obres que es faran a Can Cuiàs.
El senyor regidor comenta que recorda que fa un temps que es queixen del fet que, com que el pipicà és molt
petit, els gossos van per tot el parc. El que deien molts veïns d’aquella zona és que el parc es convertia en una
zona de pipicà. Davant aquesta situació, s’ha anat explicant que hi havia una proposta per poder-ne millorar les
condicions. S’hi mantindran la zona verda i els arbres, amb la diferència que ocuparà un espai diferent de
l’actual. Aquest nou pipicà compleix totes les normatives i regulacions. Proposa que qui estigui interessat a
veure el projecte es posi en contacte amb l’Ana i el Toni per trobar un moment per ensenyar-los el projecte.
A continuació es parla de l’H10. Una senyora es queixa que han d’agafar-lo a l’estació de Sants, perquè ja no
passa pel carrer de Berlín; a més, afegeix que, encara que el 54 passi per allà, també l’han modificat i n’han
escurçat el recorregut. Una altra senyora afirma que el fet de treure l’H10 ha perjudicat molta gent.
Una altra senyora es queixa del camp de bàsquet que hi ha al mig dels jardins de les Infantes, ja que s’hi ha de
passar pel mig i les pilotes poden sortir al carrer i provocar un accident.
Un senyor fa una pregunta sobre els menjadors universitaris, respecte dels quals diu que tenen preus com els
dels restaurants, és a dir, que un menú costa 9 o 10 euros, no són econòmics. També comenta que els
diumenges al parc de Bacardí es juga a la petanca i, com que hi posen tanques, no deixen passar la gent.

El senyor regidor contesta que el tema del parc se’l miraran per veure què passa; quant al tema dels
menjadors, respon que no és competència de l’Ajuntament, sinó de les universitats. Les universitats van tancar
aquests menjadors l’any 2011 perquè els generaven moltes pèrdues, atès que molts estudiants de diferents
carreres es van traslladar a altres facultats perquè l’edifici tenia aluminosi i perquè la facultat de Belles Arts
necessitava un magatzem. A moltes facultats s’han posat zones de microones i, per tant, molta gent s’emporta
el dinar de casa.
Una senyora diu que es necessita més zona verda al parc de les Corts, que no vol que li ensenyin la llista dels
arbres que hi posaran, sinó que hi posin més zona verda i més solucions perquè ho sigui. Afegeix que és un
projecte que està mal explicat.
El senyor regidor respon que altres projectes els han fet més participatius, com per exemple la urbanització de
la Colònia Castells; en canvi, n’hi ha d’altres, com aquest, que venen de fa uns anys, no són d’ara, i quan s’han
presentat els veïns han demanat que anessin ràpids perquè volien que s’acabessin i no hi han posat gaires
objeccions. Ara bé, reconeix que és cert que quan es va presentar el projecte es va demanar que es posés una
mica més de verd. Igualment, traslladarà l’aportació i s’intentarà millorar.
Una senyora reivindica l’H10 perquè molta gent es queixa. També diu que no està d’acord que hi hagi una pista
de bàsquet en una zona de pas del jardí de les Infantes. Afegeix que es dedica molt temps a parlar dels gossos i
que s’haurien de fer reunions a part per parlar d’aquest tema. I acaba dient que hi ha molta gent que ha caigut
als forats dels arbres, així que recomana que quan es tali un arbre es tapi el forat fins que se’n posi un altre.
Per últim, un senyor comenta que la modificació que ha fet TMB dels autobusos és positiva en alguns aspectes i
negativa en d’altres. Per exemple, on hi ha l’escola Pare Manyanet, l’H8 no para i s’ha d’esperar el 59. Pregunta
per què no es pot aturar l’H8 davant del Pare Manyanet i demana que es tinguin en compte totes les queixes
que s’han fet sobre els autobusos. Desitja molta sort al regidor i li demana que miri de solucionar de la millor
manera possible els problemes plantejats.
El senyor regidor comenta que el tema de la parada del 59 i l’H8 s’estudiarà i que, tal com ha dit el senyor, es
mirarà de resoldre els problemes de la millor manera possible. Clou el consell dient que ha estat un plaer.
Tancament del Consell de Barri
El regidor del Districte dona per acabat el Consell a les 21.00 h.

