
 

ACTA-INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Trobada de comerç i economia circular a Les Corts 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA:  

 

18 de febrer de 2020 a Barcelona, a la Seu del Districte de Les Corts 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  24 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 58 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

11 13 0 

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. Acollida i presentació. 

2. Idees pel Districte. 

3. Presentacions i debat en plenari de les propostes PAD i projectes d’inversió. 

4. Desenvolupament en grups dels projectes a incloure en els pressupostos participatius 

5. Posada en comú dels projectes. 

6. Avaluació i tancament de la trobada. 

 

 

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD) I DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la 

ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de 

projectes d’inversió als 10 districtes.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer 

moment la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades 

pel govern de Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o 

addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de “Pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 

sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

https://www.decidim.barcelona/
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8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

 

La Sra. Irene Morales, Consellera del Districte de Les Corts, va fer la presentació inicial, 

explicant els objectius del procés de participació i resumint els principals continguts del Pla 

d’Actuació del Districte en matèria de comerç i economia circular. 

 

Posteriorment, vam fer un únic grup de treball.  

 

Acollida i presentació: 

- L’acollida la vam fer amb el carretó utilitzat pels punts mòbils. A més, vam penjar 2 

A1 amb la informació general del procés dels pressupostos participatius.  

Idees pel Districte: 

- Les persones assistents van tenir una estona per valorar el resum del PAD lliurat. 

- Vam deixar que ens omplissin una fitxa on ens podien posar les seves aportacions 

sobre les idees per millorar el Districte en matèria de comerç i economia circular. 

- La cartografia del districte també estava a disposició de les persones participants. 

 

Presentacions i debat en plenari de les propostes. 

Desenvolupament en grups dels projectes a incloure en els pressupostos participatius. 

Posada en comú dels projectes 

Avaluació i tancament de la trobada. 

 

Han vingut les següents associacions: 

• Associació Les Corts per la Inserció Laboral (ALCIL) 

• La Panarra - Ateneu Popular de Les Corts 

• Sants-Les Corts Eix Comercial 

• L'Ateneu de Fabricació Digital Les Corts 

• El Cor de Les Corts - Associació de comerciants i empresaris de Les Corts 

• Associació de Veïns i veïnes de Les Corts 

• Coordinadora de Mejía Lequerica 

• Taula de Dones de Les Corts 

• Associació Esclat 

• Les Corts Comerç 08028 

• Associació de comerciants Mirall de Pedralbes 

• Mercat de Les Corts 

• Espai d'art Associació d'artesans de Les Corts 

• CUP 
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Inclusió del teixit comercial en les 
rutes turístiques hoteleres 

Aprofitar l’empenta de les rutes turístiques hoteleres per 
promoure el comerç del districte. 
 

Modificació de la línia de treball 
3.5. 

EL PAD, dins la línia de treball 3.5. (comerç, mercats, consum i 
alimentació) parla del “Nou eix de comerç entorn al carrer 
Europa”. En realitat el carrer Europa ja pertany a un eix 
comercial. La proposta s’hauria d’orientar a aconseguir la 
col·laboració dels grans operadors de l’entorn (Corte Inglés 
Pedralbes). 
 

Modificació de la línia de treball 
3.1.  

En relació a “Visibilitzar els programes de dansa del districte, 
conjuntament amb el centre de creació la Caldera”, es 
proposa que els usuaris privats amb projectes de dansa 
haurien de poder fer servir l’espai amb possibilitat de fer-hi 
residències temporals. 
 

Concretar què s’entén per cultura 
urbana. 

En la línia de treball 3.1. es preveu crear un Festival de cultura 
urbana. Caldria aclarir el concepte de cultura urbana i 
permetre que tinguessin cabuda en el festival projectes 
tecnològics. 
 

Potenciar l’equipament i el 
projecte d’Innovació Social que 
gestiona l’Ateneu de Fabricació de 
les Corts. 

Seria una acció concreta a incloure en l’apartat 3.1. quan parla 
i de redefinir un projecte d’innovació en col·laboració amb els 
agents del territori. 
En concret es demana preveure les inversions corresponents 
per actualitzar les maquines i millorar els plecs perquè la 
gestió de l’Ateneu estigui vinculada a les entitats socials. 
 

Definir el Programa d’Innovació del 
Districte. 

Es demana avençar en el grau de definició d’aquest Programa 
ja previst en el PAD de les Corts. No queda prou clar en què 
consistiria. 
També es vol redefinir la Taula d’Innovació del Districte. 
 

Incloure a “Les Corts Comerç 
08028” en la senyalització turística 
de la via pública. 

Caldria incloure-ho dins la línia de treball 3.6 de millora de la 
senyalització turística de la via pública. 
 

Habilitar un local per fer 
conferències, reunions i altres 
activitats al Barri de Pedralbes. 

L’Associació de Comerciants Mirall de Pedralbes constata que 
al barri ara mateix no hi ha cap espai per a desenvolupar totes 
aquestes activitats. 
 

Mecanismes de bonificació per 
incentivar l’associacionisme. 

L’Ajuntament podria promocionar l’associacionisme establint 
algun mecanisme de bonificació que premiés la pertinença a 
les associacions. 
L’Associació de Comerciants Mirall de Pedralbes pensa que 



 
 
 

 

4 

aquesta mesura fomentaria l’associacionisme. 
 

Desenvolupar un Programa 
d’actuació sobre “El comerç del 
barri, el comerç més sostenible a 
les escoles” 

L’Associació Les Corts Comerç 08028 proposa aquest 
programa amb l’objectiu de sensibilitzar als més menuts i a les 
families del veïnatge del valor del comerç de proximitat, com 
ara la sostenibilitat, la creació de riquesa, la solidaritat, la 
cohesió social. 
 

Enfortit i innovar a 
l’associacionisme  comercial al 
districte 

L’objectiu és augmentar el nombre de comerços associats: 
nous perfils de comerç, empreses de serveis i emprenedors. 
 

Estendre i enfortir els serveis 
comercials de la targeta de serveis 
Radars que al 2019 s’han engegat a 
la Maternitat i San Ramon. 

Sabent que al Districte de les Corts és on es concentra més 
gent gran de Barcelona, l’Associació Les Corts Comerç 08028 
proposa que el comerç pugui ampliar a aquest col.lectiu, els 
serveis que ja es desenvolupen a través del Projecte Radars. 
 

Millora de l’accessibilitat en 
general als establiments oberts al 
públic 

Millorar l’accessibilitat dels comerços, mercats, equipaments 
municipals... 

Possibilitat que l’Escola municipal 
de música de Sants cobreixi 
igualment el territori del Districte 
de Les Corts 

 
La escola de música de Sants esta molt a la vora del barri de 
les Corts. Crear les coordinacions necessàries per tal que 
aquesta escola de Sants també sigui per les Corts 
 

Definició al màxim detall de la ruta 
comercial vinculada al Pla de 
turisme 

 
En relació a la línia de turisme sostenible, el PAD planteja 
potenciar una ruta comercial vinculada al Pla de Turisme. Es 
proposa que es defineixi, al màxim detall, aquesta ruta, degut 
a l’ampliació del sector hoteler. A més, cal dissenyar la ruta 
tant de transport urbà com turístic. 
 

Revisió del recorregut i freqüència 
del transport públic 

Revisar el recorregut i freqüència del H10 i del 54. 
 

Millora de la accessibilitat a la 
serralada (Collserola) 

Es planteja millorar el transport públic (tipus autobús de barri) 
per accedir a la Serralada per part de persones amb diversitat 
funcional (haurien de ser vehicles accessibles), per poder 
gaudir d’aquest espai verd proper. Es parla que podria ser 
continuïtat de la línia V5. 

 

Total de propostes realitzades 17 
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10. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Il·luminació dels carrers per les 
Festes Nadalenques de forma 
conjunta per totes les associacions 
de les Corts, mantenint el caràcter 
sostenible. 

L’Eix Comercial Sants les Corts, proposa un enllumenat 
conjunt de Nadal que mantingui harmonia de decoració i 
estructural per les tres associacions i l’Eix, mantenint les seves 
capçaleres que identifiquen el territori de cada entitat. 
 
 

Estendre el projecte de 
visualització plantejat als Districtes 
de Sants i Les Corts per totes les 
botigues associades a les 
associacions i a l’Eix Comercial de 
Les Corts 

L’Eix Comercial Sants les Corts proposa instal·lar panells 
panoràmics d’identificació d’alumini de 20x20 cm, 
personalitzats amb el logotip de l’eix, a la cara externa de 
l’establiment. 
Es detallen un llarg llistat de raons promocionals (14), 
econòmiques (5) , socials i territorials (3) que justifiquen l’ 
interès de la proposta. 
 

Millorar l’enllumenat  

L’Associació de Les Corts Comerç 08028 considera que caldria 
invertir per millorar l’enllumenat d’alguns carrers. Es tractaria 
de fer una proposta a nivell de Districte per detallar quins 
carrers de cada barri s’haurien de millorar.  
 

Persianes tancades 

L’Associació de Comerciants Mirall de Pedralbes i l’Associació 
de Les Corts Comerç 08028 volen promoure que es pintin i 
decorin les botigues i comerços que tenen les persianes 
baixades com s’ha fet altres barris. 
 

Adequació de l’entorn de 
Travessera de les Corts entre 
carrers de Numància i Avinguda 
Sarrià. 

L’Associació de Comerciants del Cor de les Corts proposa 
adequar les voreres, la il·luminació entre els carrers Numància 
i Avinguda Sarrià perquè esdevingui un eix comercial de 
qualitat al barri 
 

Punts públics de càrrega elèctrica 
al carrer. 

L’Associació de Comerciants del Cor de les Corts proposen que 
es disposin diversos punts de recàrrega elèctrica a nivell del 
Districte. Caldria estudiar-ho bé. 
Es podria començar posat un punt de recàrrega al carrer 
Entença cantonada Travessera de les Corts.  
 

Proposta de rutes de natura 
urbana inclusiva per a persones 
cegues. 

Des de Ll’ Ateneu de Fabricació de les Corts es considera que 
seria un projecte innovador que requeriria una certa inversió 
en panells i altres elements senyalístics o interactius i també 
entraria en la línia de treball del PAD 3.6 que preveu ampliar 
l’oferta de rutes accessibles.  
 

Millora de l’accessibilitat als 
establiments. 

L’Associació de Les Corts Comerç 08028 proposa invertir en la 
millora de l’accessibilitat als comerços. 
 

 
1 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat 
publicada a la plataforma Decidim.barcelona. 
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Ampliació dels punts verds per 
afavorir la gestió de residus. 

Es tractaria d’ampliar els punts verds per fer aules 
informatives i de formació sobre la gestió de residus. Això 
permetria la creació de llocs de treball. Contemplar també la 
possibilitat de donar algun tipus de gratificació (ex. tickets 
descompte) per a les persones col·laboradores. 
Aquest projecte ho introduirà directament al 
decidim.barcelona una persona (Àngels Sánchez). 
 

Habilitació d’un espai polivalent 
dins el mercat de Les Corts. 

 
Aprofitament de l’espai que actualment esta en desús. Serà 
un aula de cuina sostenible, conscienciació del medi ambient, 
gestió de residus, tallers de coneixements nutricionals, espai 
obert a les entitats del barri. 
 

Instal·lació de 6 punts d’informació 
al Districte de Les Corts 

 
Instal·lar 6 punts d’informació (pantalles dinàmiques amb una 
cadència de pas lenta) en llocs freqüentats per la gent del 
districte, ja que la informació sobre les activitats que organitza 
el propi districte, les entitats i els comerços no arriba i no 
s’aprofita. 

Adequació d’un espai per dur a 
terme una Fira de Nadal i Reis. 

 
Preparar l’espai per tal que cada any es pugui fer la fira. 
S’haurien d’instal.lar punts de llum, casetes tipus xalet de 
muntanya, banys públics, espai per l’emmagatzematge del 
material,... Important que es faci amb la participació 
d’artesans, entitats diverses i inclusives, comerç... 
 

Creació d’un carril bici diferenciat a 
la carretera de les Aigües. 

De cara a gaudir de l’espai verd proper a la ciutat (la serralada, 
Collserola), i donat que la carretera de les Aigües està molt 
saturada els caps de setmana per part de bicicletes i 
esportistes, es planteja crear un carril bici que faci un 
recorregut similar a la carretera de les Aigües, per tal que, al 
menys els caps de setmana, circulin les bicicletes i altres 
vehicles i no es generin problemes de convivència d’usuaris. 

Realització de tasques de 
manteniment i senyalització de la 
Serralada. 

 
Realitzar les tasques de manteniment i senyalització de la 
serralada per tal de fer un bon ús de l’espai. Es considera que 
s’haurien de netejar alguns indrets i s’haurien de senyalitzar 
d’altres, per visibilitzar un espai que no tothom coneix i també 
per sensibilitzar sobre el bon ús de l’espai. 
 

 

Total de projectes realitzats 14 
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11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


