
P.A.D. DISTRICTE DE LES CORTS

INTRODUCCIÓ

El districte de les Corts està format per dos territoris, dividits per l’avinguda Diagonal, amb característiques sociodemogràfiques ben diferenciades,
presentant com a factor comú i distintiu la gran dimensió, concentració i rellevància dels espais de caràcter dotacional. Ens referim naturalment als usos
universitaris i esportius presents a les dues bandes de la principal artèria viària del districte però amb una major densitat a la vessant mar. La importància i
concentració d’aquest usos, així com la singular morfologia caracteritzada per grans peces, genera dificultats greus per a la integració i connectivitat dels
diferents barris.

Fora d’aquests grans espais dotacionals, la resta del districte presenta una trama urbana residencialment molt densa i amb escasses possibilitats per a la
generació de noves zones lliures i/o per equipaments de proximitat. En aquest sentit l’evolució de les grans peces esmentades constitueix un element decisiu
per a la configuració futura del districte tant pel que fa referència al seu desenvolupament econòmic com per a la millora de la connectivitat interna i la
integració dels usos residencial, comercial, esportiu, educatiu i de serveis.

Cal enfortir les estratègies de ciutat orientades al desenvolupament econòmic que afavoreixi la generació de llocs de treball de qualitat. Són aspectes prioritaris
l’enfortiment dels recursos d’orientació i suport laboral i professional, els centres de recerca i desenvolupament i les universitats. En aquest darrer sentit les
Corts ha de desenvolupar un paper primordial a l’estratègia global de la ciutat per a potenciar Barcelona com a centre universitari de referència internacional.

S’ha d’actuar per la cohesió i la convivència i lluitar expressament contra tota mena d’exclusions, desigualtats, pobresa o discriminacions. Les prioritats en
aquest sentit seran les polítiques de suport a les persones, molt especialment les adreçades a la gent gran, dones i joves; l’ampliació i millora de la oferta de
serveis educatius, sanitaris i socials; i la promoció de l’habitatge públic.

El districte de les Corts es compromet amb el desenvolupament sostenible i promourà un teixit urbà de qualitat, complex i compacte que compagini els usos,
amb equipaments i serveis a l’abast de tothom, amb més zones verdes i amb mobilitat sostenibles. En el marc del pla d’acció de l’Agenda 21 cal promoure la
minimització i la recollida selectiva de residus. La millora dels estàndards de qualitat dels espai públic exigeix ara focalitzar l’atenció i els recursos per
garantir un elevat estàndard en el seu manteniment. La renovació de l’espai públic posarà l’accent en l’ampliació de l’espai pel vianant i la millora de les
zones verdes.

Necessitem avançar en l’execució dels darrers i més importants instruments de planejament urbanístic que precisament defineixen les últimes peces urbanes
disponibles integrades en el teixit residencial del districte. En aquest sentit es decisiu progressar en els planejaments vinculats a les zones del Peri Bacardí,
Europa-Anglesola i la Colònia Castells.



El govern del districte desitja intensificar tots els espais i mecanismes de relació cívica i democràtica. Cal desenvolupar els nous instruments de participació
aprovats el passat mandat de manera que totes les veus i demandes tinguin canals de participació. S’han d’enfortir els consells sectorials, afavorir l’ús de les
noves tecnologies al servei de la ciutadania i la seva participació.



LINIES ESTRATÈGIQUES I ACCIONS

1. JUSTÍCIA I IGUALTAT

Cal posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes les millors condicions per viure i conviure  i poder desenvolupar el seus projectes personals, individualment i
col·lectivament. S’ha d’actuar per la cohesió i la convivència i lluitar expressament contra tota mena d’exclusions, desigualtats, pobresa o discriminacions. Les
prioritats en aquest sentit seran les polítiques de suport a les persones.

Les línies d’acció prioritaries són:

CODI PROPOSTA PAD
1.1 Millorar i incrementar els serveis oferts a la gent gran per afavorir la seva autonomia i participació. Concretament

cal promoure la instal·lació d’una residència per a la gent gran; (PERI BACARDÍ), adequar i incrementar els
serveis d’atenció social a la gent gran (ajut a domicili, teleassistència, menjars a domicili, bugaderia, neteja de
domicilis) en el marc del Consorci de Serveis Socials entre l’ajuntament i la Generalitat; millorar la dotació de
casals (Nou Casal al carrer Caballero) i centres de dia en les zones deficitàries; i desenvolupar la participació a
través del Consell Assessor de la Gent Gran i la Comissió de la Gent Gran

1.2 Desenvolupar actuacions adreçades a donar suport a les famílies, en les seves diverses tipologies, per potenciar el
seu rol d’espais educatius i de convivència.

1.3 Promoure la igualtat de gènere i concretament desenvolupar projectes que incrementin la sensibilitat ciutadana
envers la violència domèstica i millori l’atenció de les dones que pateixen maltractaments. S’ha d’incloure la
perspectiva de gènere en totes les polítiques promogudes pel districte per poder aprofundir transversalment en la
problemàtica de gènere en tots els àmbits. S’ha de potenciar  el Consell de Dones del Districte posant a l’abast els
recursos necessaris per poder dinamitzar la participació de les dones impulsant programes, projectes i activitats a
les Corts. Impulsar el Punt d’Informació i Atenció a les Dones com un punt d’informació, formació i assessorament
per a les dones de totes les edats del districte i ajudant en la seva difusió.

1.4 Millorar els recursos i oportunitats per a joves i infants, particularment promovent l’accés a l’habitatge en règim de
protecció, obtenir sòl per a 10HJ a la Zona Est, afavorint l’ús en condicions idònies d’espais i horaris dels
equipaments municipals, donant suport a les entitats de joves i infants, i ampliant els espais d’oci infantil així com
també els espais de treball i reunió de les entitats de joves en el barri. Impulsar programes per combatre les
desigualtats de gènere també entre els joves. Impulsar el funcionament de la Comissió de Treball de Joventut com
àmbit participatiu.



1.5 Promoure la millora dels sistema públic de salut a través del Consorci Sanitari de Barcelona. En
aquest sentit s’han de proposar mecanismes per a millorar la distribució dels recursos sanitaris en
el territori. Promoure l’obtenció de sòl públic per a la reubicació del CAP de la Zona Est. També
s’ha de desenvolupar el Consell de Salut del Districte per potenciar el debat i seguiment de les
polítiques sanitàries. S’ha d’enfortir la sanitat pública enfront de la sanitat privada.

1.6 Aprofundir les accions per a facilitar l’autonomia i millorar l’atenció a les persones amb
disminució. En aquest sentit cal millorar l’accessibilitat de les vies públiques, normalitzant tots
els guals presents a la via pública, afavorir la instal·lació de nous serveis per a disminuïts i
impulsar la participació de les entitats del sector a través de la Comissió d’Accessibilitat.
Impulsar la reserva d’habitatges per a aquest col.lectiu o les promocions públiques.

1.7 Desenvolupar i millorar la qualitat dels serveis educatius a través del Consorci d’Educació. S’ha
d’ampliar i racionalitzar la xarxa de centres públics d’ensenyament secundari; obtenir sòl per un
nou centre en el Pla Europa-Anglesola, promoure l’ampliació de l’oferta de cicles formatius,
ampliar l’oferta d’educació infantil (0-3 anys), posada en marxa E.B. “Bacardí”, trasllat de l’E.B.
Xiroi a l’àmbit Europa/Anglesola. Potenciar el treball del Consell Escolar de Districte.
Desenvolupar nous projectes de Camí Escolar per millorar la seguretat vial dels escolars.
Impulsar la creació de Comissió de Lectura Pública del Districte.
Millorar la infrastructura escolar existent mitjançant nous projectes de remodelació i ampliació.

1.8 Impulsar una nova Biblioteca a la zona Est. Explorar la possibilitat derivada de la remodelació del
Mercat Municipal.

1.9 Potenciar la programació cultural coordinadament amb el teixit associatiu i aprofundir el paper
catalitzador dels centres cívics. És necessari consolidar  cicles estables i incorporar els escenaris
de centralitat urbana del districte a la programació cultural: cicles de teatre, jazz, música clàssica,
teatre infantil, dansa ...

1.10 Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport i fomentar especialment la pràctica esportiva inclusiva
i l’adreçada a la gent gran i les dones. Potenciar el binomi esport i lleure a través de la xarxa
d’equipaments esportius municipals i impulsar l’esport en l’àmbit educatiu. S’ha d’afavorir
l’acord amb institucions públiques i privades per obrir l’ús de les seves instal·lacions al barris.
Potenciar la xarxa de clubs esportius del Districte. Reforma i millora del C.E. Municipal Aristides
Maillol i Pavelló l’Illa.

1.11 Impulsar les actuacions pel foment de la solidaritat i nous projectes de cooperació de forma
coordinada amb el teixit associatiu del sector.



2. PROGRÉS I OPORTUNITATS PER A TOTHOM

Cal afavorir també des de les Corts les estratègies de ciutat orientades al desenvolupament econòmic que afavoreixi la generació de llocs de treball de qualitat.
Són aspectes prioritats l’enfortiment dels recursos d’orientació i suport laboral i professional, els centres de recerca i desenvolupament i les universitats.

En aquest àmbit les línies d’acció prioritaries són:

CODI PROPOSTA PAD
2.1 Les Corts ha de desenvolupar un paper primordial a l’estratègia global de la ciutat per a potenciar

Barcelona com a centre universitari de referència internacional. S’ha d’estimular la interacció de la
universitat amb l’entorn comunitari on es troba implantada. Cal impulsar la recerca i la investigació
afavorint la ampliació del Parc Científic i la millora de les relacions universitat empresa. Afavorir
la implantació de residències per a estudiants.

2.2 Promoure les iniciatives que ajudin i orientin i promoguin les empreses i els emprenedors a través
de Barcelona Activa..

2.3 Fomentar el comerç urbà com a vida als carrer i activitat als barris. Promoure el desenvolupament
de la xarxa comercial de les Corts, afavorir el seu desenvolupament a l’àmbit peatonal del casc
antic i constituir un eix comercial de referència al Districte.

2.4 Actualitzar el Pla d’Usos per a locals de pública concurrència del districte per adaptar la normativa
a les necessitats específiques dels barris.

2.5 Fomentar l’associacionisme comercial i constituir el Consell de Comerç com a àmbit de
participació i avaluació de l’evolució de l’activitat comercial al districte.

2.6 Enfortir els circuits turístics com a eina de dinamització cultural i comercial, recolçant-lo en la
millora de la senyalització per als vianants.

2.7 Incrementar i millorar la qualitat del transport públic potenciant la interrelació entre els diferents
modalitats: tramvia, metro, bus.



3. SOSTENIBILITAT I CONVIVÈNCIA

El districte de les Corts es compromet amb el desenvolupament sostenible, és a dir, amb un nou model que es basi en un sistema més eficient i estalviador de
recursos naturals, que preservi la naturalesa, que millori la qualitat ambiental i la salut de les persones, que reparteixi més equitativament l’ús i els beneficis
dels recursos. Treballar per la sostenibilitat vol dir, a la vegada, millorar la nostra qualitat de vida, assegurar a les generacions futures un medi ambient de
qualitat i reduir el nostre impacte global.

Necessiten un teixit urbà de qualitat, complex i compacte que compagini els usos, amb equipaments i serveis a l’abast de tothom, amb més zones verdes, amb
mobilitat i energies sostenibles. Per això cal desplegar l’Agenda 21, aprofundir amb el Pacte per la Mobilitat, prioritzant el transport públic i els desplaçaments
a peu i en bicicleta. Cal ampliar la millora de la neteja a partir de l’Acord Cívic i l’eficàcia en la minimització i la recollida selectiva de residus. Cal reforçar
les polítiques d’estalvi i conservació de l’energia i les energies renovables. Cal mantenir l’extensió del verd i la inversió en la millora i renovació de l’espai
públic, posant també l’accent en el seu bon ús ciutadà mitjançant polítiques promotores d’actituds cíviques i mitjançant mecanismes de control per prevenir
comportaments contraris al bé social i col·lectiu.

En aquest àmbit les línies d’acció prioritaries són:

CODI PROPOSTA PAD
3.1 Continuar la transformació i remodelació dels barris amb especial atenció al Casc

Antic(c/.Vilamur i Joan Gamper), les zones de major densitat i les històricament més mancades.
3.2 Garantir la qualitat de l’espai urbà potenciant les actuacions orientades a la conservació i el

manteniment, afavorint la complicitat del ciutadà per a la defensa de l’espai públic. Prioritats:
- Caballero
- Evarist Arnús                                                           - c/. Les Corts
- Mejía Lequerica                                                        - Comandante Benítez
- Sabino Arana                                                            - Pintor Pahíssa
- Dolors Masferrer                                                      - Buxó
- Benavent                                                                   - Jordi Girona
- 2ª Fase c/.Poblet                                                       - Galileu
- Av. Sant Ramon
- Montevideo
- Alfambra
- Vial Can Falgas

3.3 Desenvolupar els principal plans urbans de renovació del barris: Europa-Anglesola, Colònia



Castells i Bacardí entre d’altres.
3.4 Desenvolupar progressivament els eixos de transformació urbana marcats pel Pla Director,

cercant la complicitat social i de les institucions implicades.
3.5 Continuar les actuacions per a la progressiva transformació de certes vies amb major intensitat del

trànsit cap a bulevards amb major presència dels espais per a vianants. Desenvolupar, en funció
de les disponibilitats pressupostaries,  amb el seguüent ordre de prioritats:

- C/. Collblanc entre Camí de Torre Melina i Trav. Corts.
- Trav. Corts entre G.V. Carles III i Numància.
- Av. Madrid entre G. V. Carles III i Pl. del Centre

.
3.6 Retirar el monument “A los caídos” de l’Av. Diagonal i executar el projecte de reurbanització

d’aquests espais.

3.7 Ampliar l’oferta d’habitatge en règim de protecció:
- Àmbit Peri Bacardí: Nou edifici a la Travessera–Benavent.
- Vivenda de reallotjament a l’àmbit Europa-Anglesola.
- Vivenda de protecció a làmbit de Colònia Castells: Morales-Travessera.

3.8 Afavorir la rehabilitació de la trama urbana del Casc Antic.
3.9 Impulsar una nova promoció d’habitatge públic per a joves al carrer Àrdena.

Promoure l’obtenció de sòl per ubicar noves promocions d’habitatge públic de lloguer per a joves
a la Zona Est.

3.10 Millorar la infrastructura dels equipaments culturals: CC. Can Deu i CC les Corts i CC Riera
Blanca. Promoure l’obtenció de la titularitat pública de “Casa Hurtado (Av. Pedralbes)” per
equipament.

3.11 Desenvolupar un pla d’acció que contribueixi als objectius de l’Agenda 21 a les Corts
3.12 Ampliar i millorar el servei de recollida selectiva i comercial de la brossa en el marc del Pacte

Cívic per la Neteja.
3.13 Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania i desenvolupar programes d’educació

ambiental com l’Aula d’Educació Ambiental del Centre Cívic Can Deu. Creació d’un punt de
difusió de recursos per a la sostenibilitat.

3.14 Implantar mesures contra la contaminació acústica i lumínica.



3.15 Incrementar la superfície verda així com d’arbrat viari, millorant la seva connexió amb Collserola
a través del c/. Font del LLeó. Cal també renovar alguns espais verds (jardins Joaquim Ruyra, pl.
Rosés, Pintor Tapiró, Jardins Altissenc, Jardins Bacardí i pl. Ernest Lluch, Parc del Palau Reial de
Pedralbes) obrir a l’ús públic parcs històrics recuperats (jardins Torre Girona, jardins del
Frenopàtic)  i impulsar els corredors verds. Impulsar la transformació de Can Rigalt com a parc
metropolità. Desenvolupar les zones verdes vinculades als planejaments d’urbanització d’Europa-
Anglesola, Colònia Castells i Bacardí. Desenvolupar un espai verd amb jocs infantils a la
confluència de l’Av. Xile, el Camí Torre Melina i el c/Josep Sunyol i Garriga.

3.16 Desenvolupar un Pla integral per a la millora del manteniment de l’espai públic amb especial
atenció a l’enllumenat, l’asfaltat del paviment, l’adequació de les voreres malmeses i la
senyalització. Instar a la ”Compañía Telefónica de España” un millor manteniment de la seva
xarxa aerea i el progressiu soterrament de la mateixa.

3.17 Promoure una activitat econòmica ecoeficient i respectuosa amb el medi urbà.
3.18 Incrementar els espais d’oci infantil, modernitzar els actualment obsolets millorant les seves

característiques i promoure la presència de jocs infantils adaptats.
3.19 Ampliar i millorar el sistema de clavegueram a tots els projectes de nova urbanització
3.20 Implementar les directrius del Pacte per la Mobilitat potenciant el transport públic, la bicicleta i

els viatges a peu. En aquest sentit cal ampliar la xarxa de carrils bici (enllaçar Av. Xile i la
Diagonal) i carril bus-taxi, i tanmateix completar el mapa de zones blaves, zones de càrrega i
descàrrega i de reserves d’aparcament per a motos. Promoure l’execució de la nova estació de la
línia 5 de metro a Collblanc i el desenvolupament de la nova línia 9. Posar en servei el Trambaix
per millorar la comunicació amb el Baix Llobregat. Posar en servei l’aparcament públic del PERI
BACARDÍ (Travessera-Benavent)

3.21 Elaborar Plans de Mobilitat per zones d’especial interès com Casc Antic, entorns del F.C.B. ...
Semaforitzar les cruïlles amb major índex d’accidentabilitat. Promoure alternatives viàries a la
sortida de la Ciutat per Av. Dr. Gregorio Marañon

3.22 Desenvolupar programes sectorials de prevenció que fomentin la seguretat, la cohesió social i la
solidaritat. Elaborar un pla d’actuació per al control de la prostitució al carrer

3.23 Completar el desplegament del mapa policial amb especial cura de la coordinació de les diferents
forces de seguretat. El Consell de Seguretat ha de garantir la participació ciutadana i el seguiment
del funcionament i eficàcia del sistema policial.

3.24 Afavorir la convivència entre persones i animals a la via pública, perseguint totes les actuacions



incíviques dels amos dels animals.

4. PARTICIPACIÓ I MILLOR ADMINISTRACIÓ

El govern municipal ha d’intensificar tots els espais i mecanismes de relació cívica i democràtica, innovant a l’hora de fer costat a la ciutadania. Ha d’estar
expressament atent a les propostes dels ciutadans i ciutadanes, permetent que tothom se senti implicat i pugui fer-se escoltar.

Durant el mandat anterior s’han aprovat uns bons instruments: les Normes de Participació i el Reglament de Districtes, cal desenvolupar-los de manera que
totes les veus i demandes tinguin canals de participació. S’han d’enfortir els consells sectorials, afavorir l’ús de les noves tecnologies al servei de la ciutadania
i la seva participació i potenciar el diàleg i la cooperació, l’associacionisme i el voluntariat.

En aquest àmbit les línies d’acció prioritaries són:

CODI PROPOSTA PAD
4.1 Impulsar la democràcia participativa desplegant  i portant  a la pràctica totes les noves figures i

metodologies previstes a les Normes Reguladores de la participació ciutadana i al Reglament del
Districte

4.2 Reformar els espais de la Seu del Districte per millorar les condicions de treball dels òrgans de
Govern i Grups Polítics del Districte

4.3 Afavorir l’associacionisme i el voluntariat
4.4 Impulsar la Mostra d’entitats com a instrument per afavorir la visibilitat pública del teixit

associatiu.
4.5 Potenciar els canals de comunicació i atenció al ciutadà cercant una actuació més pròxima i

personalitzada.
4.6 Afavorir la implantació de procediments més àgils i eficients de tramitació dels expedients.
4.7 Afavorir la participació de les associacions i veïns del districte en la Festa Major, com un lloc de

relació i intercanvi d’experiències entre tots els veïns.
4.8 Estudiar la creació d’una ràdio de districte


