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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE LES CORTSEl districte de 
les Corts, com a 
resultat de la nova 
divisió de barris 
aprovada en el 
darrer mandat, 
s’estructura en tres 
barris: Les Corts, 
La Maternitat-
Sant Ramon i 
Pedralbes. Tot i 
que està constituït 
per barris amb 
característiques 
sociodemogràfi ques 
ben diferenciades, el 
districte de les Corts 
es caracteritza per 
la gran dimensió, 
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE LES CORTS

INTRODUCCIÓ

El districte de les Corts, com a resultat de la nova divisió de barris aprovada en el 
darrer mandat, s’estructura en tres barris: Les Corts, La Maternitat-Sant Ramon i 
Pedralbes. Tot i que està constituït per barris amb característiques sociodemogràfi -
ques ben diferenciades, el districte de les Corts es caracteritza per la gran dimensió, 
concentració i rellevància dels espais de serveis. Ens referim naturalment als usos 
universitaris i esportius presents a les dues bandes de la principal artèria viària del 
districte, l’avinguda Diagonal.

Més enllà d’aquests grans espais de serveis la resta del districte s’estructura en 
una trama urbana fonamentalment residencial i molt densa, en la qual hem estat 
treballant per tal de generar i transformar les escasses possibilitats de creació de 
noves zones lliures i d’equipaments de proximitat. És per això que l’evolució de les 
grans peces esmentades constitueix un element decisiu per a la confi guració futura 
del districte tant pel que fa al seu desenvolupament econòmic com a la millora 
de la connectivitat interna i la integració dels usos residencial, comercial, esportiu, 
educatiu i de serveis.

Hem avançat, aquests últims quatre anys, en l’execució dels darrers i més impor-
tants instruments de planejament urbanístic: Peri Bacardí, Europa-Anglesola i Co-
lònia Castells, que precisament defi neixen les últimes peces urbanes disponibles 
en el teixit residencial del districte. Ara és decisiu i prioritari progressar en la seva 
execució.

El districte de les Corts es compromet amb el desenvolupament sostenible, i pro-
mourà 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, una mobilitat 
sostenible, un espai públic de qualitat amb més atenció i recursos per al seu man-
teniment, que posi l’accent en l’ampliació de l’espai per al vianant i la millora de les 
zones verdes. Impulsarem la connectivitat del Parc de Collserola amb el districte de 
les Corts. 

S’ha d’actuar per la cohesió i la convivència, i lluitar expressament contra tota mena 
d’exclusions. Les prioritats, en aquest sentit, seran les polítiques de suport a les 
persones. S’han aconseguit fi tes importants en els serveis a les persones, tant pel 
que fa a l’increment i la major dotació econòmica en la prestació de serveis socials 
d’atenció primària (serveis d’atenció a domicili o d’alarma telefònica, per exemple), 
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;

com al desenvolupament de polítiques d’atenció específi ca a tots els sectors de 
població, infants, joves, gent gran, dones i discapacitats. I tot això ha estat possible 
gràcies a la participació i al diàleg permanent amb la ciutadania, amb els veïns i les 
veïnes de les Corts.

Ara som en una nova etapa marcada per un entorn nou i diferent: l’augment de la 
immigració, els nous usos de l’espai públic, la diversifi cació de models familiars, 
l’augment de l’esperança de vida, el canvi en l’economia i en l’ocupació, nous valors 
culturals o d’interessos generacionals. Aquest nou entorn ens posa de manifest 
nous reptes que volem afrontar a partir d’una política l’objectiu de la qual sigui 
convertir els reptes actuals en noves oportunitats, per evitar que la diversitat ens 
porti noves desigualtats.
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE LES CORTS
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ESTRATÈGICS
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

JUSTÍCIA I IGUALTAT. Al districte de les Corts volem continuar posant a disposi-
ció dels seus ciutadans i ciutadanes les millors condicions per viure i conviure, així 
com també instruments que els permetin desenvolupar els seus projectes perso-
nals, tant els individuals com els col·lectius. Continuarem lluitant contra tota mena 
d’exclusions, desigualtats, pobresa i discriminacions.

Mesures

1. Continuar desenvolupant polítiques de suport a les persones, es-
pecialment adreçades a aquells grups d’edat amb més risc, com els 
infants, la gent gran, les dones, les persones amb disminució, etc.; 
millorar i incrementar els serveis oferts, així com també els recur-
sos econòmics destinats a afavorir l’autonomia i la participació dels 
grups esmentats.

Línies d’acció
1.1 Crear el Punt d’Informació Juvenil de Districte per tal de donar resposta a les 

necessitats informatives dels nois i noies adolescents i dels joves del districte.

1.2 Treballar en el marc del Consell Sectorial d’Infància i Joventut amb la par-
ticipació de les entitats que en són membres, per a la millora de la funció 
educativa dels serveis d’infància, i en el projecte de la futura ludoteca.

1.3 Impulsar el treball en xarxa de les associacions juvenils utilitzant com a motor 
les comissions del Consell Sectorial d’Infància i Joventut.

1.4 Treballar conjuntament amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts per 
al desenvolupament coordinat de les polítiques de joventut, en el marc d’un 
programa global, amb la signatura d’un acord de col·laboració.

1.5 Crear un programa que doni suport al coneixement, la difusió i el desenvolu-
pament dels projectes i les activitats de les associacions juvenils i entitats de 
lleure del districte, especialment en els centres educatius, com a instrument 
de foment de la participació i de l’associacionisme juvenil. 

1.6 Impulsar la creació d’habitatge de lloguer per a joves en el marc de futurs 
planejaments urbanístics quan sigui possible.
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1.7 Continuar la tasca de les aules d’extensió universitària i el foment de les acti-
vitats culturals per a la gent gran.

1.8 Impulsar, a través del Consell de la Gent Gran, el treball en xarxa de tots els 
casals del districte.

1.9 Continuar la política de promoció de la creació de places de residències i cen-
tres de dia i apartaments tutelats per a la gent gran, i d’habitatge dotacional 
per a persones discapacitades, en el marc dels planejaments urbanístics que 
siguin possibles. 

1.10 Reforçar el PIAD tant en la xarxa ciutadana com en la tècnica, amb un nou 
programa de difusió.

1.11 Impulsar un projecte de difusió del que signifi ca la violència de gènere, facili-
tant eines i promovent recursos per evitar-la.

1.12 Crear un programa de seguiment de les persones soles que viuen en situació 
precària.

1.13 Elaborar un programa de formació per a la sensibilització i el coneixement 
dels diferents sectors de persones amb discapacitat.

1.14 Continuar treballant en l’elaboració i execució d’un programa de revisió i 
adaptació, si s’escau, de les barreres arquitectòniques que encara puguin 
quedar al districte, tant pel que fa a l’espai públic com als equipaments.

1.15 Estudiar possibles itineraris de semàfors sonors per a les persones cegues o 
amb baixa visió.

1.16 Treballar per a l’eliminació de les barreres de comunicació, principalment en 
els serveis públics per a les persones amb discapacitat auditiva 

1.17 Impulsar un pla de reserva de places d’aparcament en la via pública per a 
persones amb mobilitat reduïda al voltant dels equipaments públics.

1.18 Obrir canals de suport recíproc (escoles i entitats de voluntariat, de solidari-
tat i de cooperació) per mitjà dels quals les escoles enforteixen les entitats de 
voluntariat i aquestes faciliten una educació en valors per a l’alumnat.

1.19 Difondre l’oferta d’activitats socials del districte entre els centres educatius.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1.20 Elaborar un catàleg de tots els centres del districte que ofereixin serveis edu-
catius, de caràcter reglat o no. 

1.21 Fer un estudi tècnic sobre els voltants de les escoles per tal millorar la segu-
retat a l’entrada i la sortida de l’alumnat.

1.22 Crear un grup de treball en els consells escolars de seguiment de l’absentis-
me escolar en el districte.

1.23 Fer xerrades de conscienciació de la importància que té l’esport en la salut, 
tant en la infància com en l’adolescència, i amb especial atenció a l’esport 
femení. 

1.24 Continuar donant suport al conjunt de les entitats del districte que treballen 
amb persones discapacitades, incidint en temes de salut.

1.25 Organitzar activitats lúdiques i culturals que afavoreixin la integració de les 
persones grans en els grups, casals i xarxes de relació, amb especial atenció a 
les persones en situació de solitud, per tal de potenciar actituds saludables.

1.26 Reforçar i actualitzar els programes de prevenció o promoció de la salut, pro-
movent els hàbits saludables en tota la població, de manera especial en la 
gent gran i els infants, en coordinació amb altres organismes.

1.27 Organitzar unes jornades de sensibilització i formació d’interès general en 
matèria de salut.

1.28 Donar suport a les petites entitats i serveis en el sector de la salut i les disca-
pacitats oferint espais per a la trobada i atenció als afectats i els seus fami-
liars, així com també per a l’organització d’activitats que potencien la salut 
en general.

1.29 Afavorir la participació i la integració dels sectors de la població més desfa-
vorits, com són els sectors de la salut mental i de persones amb discapacitat 
intel·lectual, per tal d’aconseguir millors oportunitats de treball, oci i formació.

1.30 Impulsar, a través del Consell de Drets Civils i Cooperació, el treball en xarxa 
de les entitats del sector.

1.31 Promoure el voluntariat social per a tots els àmbits socials, culturals, etc.

1.32 Potenciar activitats d’interrelació entre infants i gent gran a partir de les se-
ves vivències. 
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1.33 Potenciar els programes de salut comunitària.

1.34 Incloure la perspectiva de gènere en totes les polítiques que impulsi el districte.

1.35 Potenciar els programes d’aprenentatge en les noves tecnologies, promo-
vent, entre altres projectes, el de «Dona, connecta’t» del Centre d’Informació 
i Recursos de les Dones. 

2. Continuar desplegant el Pla d’equipaments del districte i actualitzar-lo 
periòdicament per tal de completar la xarxa d’equipaments educatius 
(amb l’increment del nombre de places d’escoles bressol quan sigui 
possible), culturals, per a gent gran (amb la millora de la dotació de 
casals, residències i centres de dia a les zones defi citàries del districte) 
infants i joves, esportius, de lleure, d’atenció social del districte, etc.

Línies d’acció
2.1 Actualitzar i aprovar el Pla d’equipaments del districte.

2.2 Impulsar la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al 
carrer de Benavent, 41-45.

2.3 Impulsar la construcció de la nova llar residència per a malalts mentals del 
carrer de l’Equador, 74-80.

2.4 Impulsar la construcció del centre de salut mental i el trasllat i millora del 
Centre d’Assistència Primària Montnegre, al carrer de l’Equador 74-80.

2.5 Construir la nova biblioteca del districte al carrer dels Comtes de Bell-lloc.

2.6 Construir una nova ludoteca infantil al carrer de Guitard – Marquès de 
Sentmenat.

2.7 Obtenir i cedir sòl per a la construcció d’un nou IES en l’àmbit del Pla d’Euro-
pa-Anglesola.

2.8 Traslladar, i ampliar el nombre de places, de l’Escola Bressol Xiroi dins l’àmbit 
del Pla d’Europa-Anglesola.

2.9 Impulsar el trasllat i la millora de l’Escola d’Educació Especial Esclat al carrer 
de Guitard – Marquès de Sentmenat.
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2.10 Impulsar la reubicació i el trasllat de l’Escola Paideia.

2.11 Recuperar la Casa Hurtado per a equipaments.

2.12 Recuperar l’antic edifi ci de Telefònica del carrer de Bordeus per a equipa-
ments.

2.13 Construir un nou edifi ci administratiu d’ampliació de la seu del districte.

2.14 Impulsar l’obertura de patis d’escoles fora de l’horari lectiu i promoure una 
oferta d’activitats amb horaris compatibles.

2.15 Impulsar els projectes d’intervenció, millora i restauració del Monestir de 
Pedralbes.

2.16 Vetllar perquè el desenvolupament del futur projecte del Barça enriqueixi la 
xarxa d’equipaments per al barri.

2.17 Impulsar la construcció d’una nova escola bressol al barri de La Maternitat i 
Sant Ramon.

2.18 Estudiar la possible reubicació, a mitjà termini, del CAP de la Maternitat a un 
nou equipament pròxim a l’entorn del recinte de La Maternitat.

2.19 Estudiar la possibilitat de construcció d’un parc de patinatge (skatepark) al 
districte.

2.20 Treballar des del districte per aconseguir la cessió a la ciutat de la caserna del 
Bruc.

2.21 Treballar per a la localització d’una nova ubicació del casal de joves amb ca-
ràcter exclusiu.

2.22 Editar un mapa guia d’equipaments i serveis del districte.

3. Impulsar el Pla de desenvolupament comunitari del districte, junta-
ment amb el projecte «Bons veïns, millor barri», com a instrument de 
coneixement i cohesió social.
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PROGRÉS ECONÒMIC I OPORTUNITATS PER A TOTHOM, capaç de generar 
oportunitats i de redistribuir la riquesa.

Mesures

4. Afavorir, també des de les Corts, les estratègies de ciutat orientades 
al desenvolupament econòmic afavoridores de la creació de llocs de 
treball de qualitat; amb la consolidació de l’eix comercial de Sants 
– Les Corts, i el foment del comerç urbà com a motor dels barris; 
fomentar i enfortir l’associacionisme comercial.

Línies d’acció
4.1 Consolidar l’eix Comercial Sants – Les Corts a partir de campanyes, fi res i 

mostres que incrementin la participació de tot el comerç en aquest tram.

4.2 Continuar donant suport a les activitats generades per les associacions de 
comerciants.

4.3 Vetllar perquè el desenvolupament del futur projecte del Barça signifi qui un 
impacte comercial positiu a l’entorn del camp.

4.4 Potenciar l’associacionisme comercial (nucli antic, Joan Güell...) i el petit co-
merç de barri.

4.5 Elaborar un plànol comercial i turístic del districte que pugui distribuir-se 
també des de les ofi cines de turisme de la ciutat, tot incorporant-hi la senya-
lització dels eixos i espais comercials.

4.6 Impulsar les accions que es derivin de la campanya de normalització lingüís-
tica per als comerços.

4.7 Promoure i reforçar iniciatives innovadores dels centres comercials del dis-
tricte.

4.8 Promoure la integració dels petits comerços regentats per immigrants (hora-
ris, llengua, integració en xarxes comercials normalitzades...).

4.9 Impulsar el futur nou eix comercial Europa-Anglesola (nucli antic).

4.10 Continuar treballant per millorar els serveis d’enllumenat, neteja i recollida 
d’escombraries en els entorns dels eixos i espais comercials, revisant la ubi-
cació dels contenidors en els casos necessaris i impulsant la recollida comer-
cial de cartró.
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4.11 Revisar i millorar les zones de càrrega i descàrrega del districte, incorporant-
ne de noves allà on sigui necessari.

4.12 Potenciar i promoure el comerç just i sostenible tot donant continuïtat a la 
fi ra realitzada sobre aquest tema.

4.13 Revisar el Pla d’usos del districte, per tal d’evitar l’excessiva concentració sec-
torial en determinats àmbits.

4.14 Continuar potenciant el Mercat de les Corts i les seves activitats com a co-
merç representatiu de productes de qualitat.

4.15 Treballar conjuntament amb el sector de promoció econòmica per a l’elabo-
ració d’una guia adreçada als comerços, en la qual es recullin les normatives 
i ajudes existents en els diferents àmbits que tenen incidència en el comerç.

5. Enfortiment dels recursos d’orientació i suport laboral i professional, 
així com també dels centres de recerca i desenvolupament de les uni-
versitats.

Línies d’acció
5.1 Demanar i impulsar la ubicació d’una OTG pròpia al districte.

6. Vetllar pel desenvolupament dels plans del Campus Sud i el Campus 
Nord, i apropar les universitats als veïns i les veïnes de les Corts.

Línies d’acció
6.1 Col·laborar amb la Universitat de Barcelona en el desenvolupament del seu 

projecte estratègic «Campus de la Diagonal portal del coneixement» i concre-
tament en els projectes següents:

  «Xarxa museística» d’exteriorització de tots els museus existents en les 
diverses facultats i equipaments universitaris del campus.

  Posada en marxa d’una sala d’exposicions totalment oberta al districte, en 
el marc del projecte d’ampliació de la Facultat de Belles Arts.

  Millora i obertura al barri i a la ciutat dels pavellons Güell i la resta d’ele-
ments de Gaudí.

6.2 Promoure un acord amb les universitats per tal que els veïns i veïnes puguin 
fer ús de les instal·lacions esportives universitàries.
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SOSTENIBILITAT I CONVIVÈNCIA. El districte de les Corts es compromet amb 
el desenvolupament sostenible i amb la millora de la qualitat de vida dels seus veïns 
i veïnes.

Mesures

7. Impuls de nous models energètics i de desenvolupament més efi -
cients i estalviadors dels recursos naturals, capaços de preservar la 
natura, de millorar la qualitat ambiental i la salut de les persones, i 
d’afavorir el repartiment equitatiu dels recursos naturals tant pel que 
fa al seu ús com els benefi cis que generen.

Línies d’acció
7.1 Continuar desenvolupant campanyes de reducció de consum elèctric i d’es-

talvi d’aigua.

7.2 Vetllar perquè en l’enllumenat de Nadal s’utilitzin bombetes de baix consum.

8. Millora de la qualitat de vida actual per assegurar a les generacions 
futures un medi ambient idoni, amb la construcció d’un teixit urbà 
de qualitat, complex i compacte que compagini els diferents usos. 
Impulsar la urbanització i millora dels carrers i places dels diferents 
barris, garantir el manteniment dels espais públics i les zones verdes 
del districte i continuar desenvolupant una política de promoció d’ha-
bitatge públic. Garantir el reallotjament dels afectats pels processos 
de remodelació de barris.

Línies d’acció
8.1 Continuar la urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del distric-

te, amb criteris de qualitat urbana.

Barri de Les Corts:
  Carrer Novell (de Vallespir a Guitard)
  Carrer Caballero (de Guitard a Nicaragua)
  Carrer Evarist Arnús (de Vallespir a Guitard)
  Carrer Berguedà (de travessera de les Corts a Taquígraf Garriga)
  Carrer Taquígraf Martí (de Joan Güell a Galileu)
  Travessera de les Corts (d’avinguda Sarrià a Numància)
  Carrer Taquígraf Garriga (d’avinguda de Sarrià a Numància)
  Carrer Anglesola – Dr. Ibáñez.
  Avinguda Madrid (entre Gran Via Carles III i Numància)
  Estudi de la possible reordenació del carrer de Prat d’en Rull    (entre Travessera i 

Taquígraf Garriga).
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Barri de la Maternitat i Sant Ramon:
  Passatge Regent Mendieta (d’avinguda de Madrid a Regent Mendieta)
  Carrer Comte Güell (de travessera de les Corts a avinguda de Madrid)
  Carrer Emèrita Augusta (d’avinguda de Madrid a Felipe de Paz)
  Passatge Jaume Roig (d’avinguda de Madrid a Felipe de Paz)
  Carrer Salvador Cardenal (de Maternitat a Sabino de Arana)
  Menéndez Pelayo
  Martí i Franquès
  Estudi dels elements instal·lats al carrer de Pintor Pahissa per a millorar-

ne la  confortabilitat i ús com a bancs.

Barri de Pedralbes:
  Carrer Jordi Girona (de Gran Capità a Tinent Coronel Valenzuela)
  Passeig Ametllers (d’Ametllers a avinguda Pearson)
  Zona Gran Capità (d’avinguda d’Esplugues a Cavallers)
  Connexió del carrer de la Font del Lleó amb la Carretera de les Aigües.

8.2 Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, 
oci i convivència: 

  Plaça Can Rosés
  Plaça Dr. Ignasi Barraquer
  Zona Entença-avinguda de Sarrià

  Col·laborar amb el districte de l’Eixample per a la retirada del monument a 
José Antonio Primo de Rivera, situat a l’avinguda de Josep Tarradelles, i la 
seva reurbanització.

  Estudiar i revisar la urbanització actual dels Jardins Vicens i Vives, per tal 
d’adaptar-los a persones amb mobilitat reduïda.

8.3 Garantir el manteniment de tots els espais públics i les zones verdes del dis-
tricte, amb el desenvolupament d’un nou pla de manteniment integral de 
l’espai públic i de millora del mobiliari urbà, amb especial atenció al manteni-
ment de l’arbrat. 

8.4 Continuar la política de construcció d’habitatge en règim de protecció, i ga-
rantir el reallotjament dels afectats pels processos de remodelació de barris. 
Impulsar el desenvolupament dels PERI d’Europa-Anglesola, Colònia Castells 
i Bacardí. 

8.5 Actualitzar el mapa d’implantació de cable de fi bra òptica en el districte.
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9. Implantar i millorar els equipaments i els serveis perquè estiguin a l’a-
bast de tothom, incrementar les zones verdes i posar l’accent en la 
mobilitat i les energies sostenibles.

Línies d’acció
9.1 Continuar el Pla de millora dels equipaments del districte:
  Reforma i millora de l’equipament esportiu Pavelló de l’Illa.
  Millora de l’equipament esportiu Arístides Maillol, amb la instal·lació de 

gespa artifi cial.
  Millora acústica i manteniment del Centre Cultural les Corts.
  Finalització de les obres de rehabilitació i recuperació del Centre Cívic Can 

Deu.
  Trasllat del Centre de Serveis Socials de la zona oest a travessera de les 

Corts.
  Millora dels casals de la gent gran.
  Revisió dels espais esportius escolars per possibilitar-ne, si escau, l’ober-

tura als esports d’equip.

9.2 Millorar, recuperar i incrementar les zones verdes del districte, entre altres:
  Can Rigal, fent participar els veïns en el seu disseny futur.
  Zona avinguda Pearson fi ns al carrer de Castellet amb la creació del nou 

hort urbà amb zona verda.
  Trasllat, reubicació i millora de l’hort urbà de Torre Melina.
  Voltants del Monestir de Pedralbes.
  Recuperació i millora dels espais verds i públics al voltant de l’àmbit de la 

plaça Sol de Baix.
  Recuperació dels espais públics dels campus universitaris.
  Entorns de l’antic Monument als Caiguts.
  Millora dels Jardins de Josep Goday i Casals.

9.3 Continuar el procés de les expropiacions necessàries per a l’obtenció de sòl 
per a futurs vials, zones verdes i espais públics:

  Carrer Danubi (de travessera de les Corts a Cardenal Reig) 
  Peri Bacardí (zones verdes).
  Travessera de les Corts - avinguda Sant Ramon

10. Desplegament de l’Agenda 21, aprofundint en el Pacte per la Mobi-
litat, prioritzant el transport públic i els desplaçaments a peu i en 
bicicleta, i millorant la neteja a partir de l’Acord Cívic i l’efi càcia en la 
recollida selectiva de residus.
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Línies d’acció

10.1 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, com a punt de difusió de recursos per a la sostenibilitat. 

  Programa de difusió del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, amb un 
nou impuls al desenvolupament dels objectius de l’Agenda 21 al districte.

  Desplegament del programa «Ofi cina verda».
  Impuls de l’Agenda 21 Escolar.
  Revisió i ampliació, si escau, dels punts de parada del Punt Verd mòbil. 
  Continuació del treball conjunt amb les entitats per al desenvolupament 

sostenible de la Festa Major del districte.

10.2 Continuar treballant per a la millora de la neteja i l’efi càcia en la recollida se-
lectiva de residus:

  Estudiar la implantació del sistema de recollida pneumàtica d’escombraries 
en aquells àmbits on sigui possible.

  Revisar la recollida selectiva d’escombraries a la zona del nucli antic.
  Posar punts de recollida selectiva per a objectes de petites dimensions (ra-

diografi es, CD, etc.) en els centres cívics, biblioteques, etc. del districte.
  Revisar i ampliar, si escau, la freqüència de buidatge de les papereres.

10.3 Continuar el desenvolupament del Pla d’aparcaments, amb l’estudi de la via-
bilitat de nous aparcaments soterrats en diverses zones del districte:

  Zona verda i vial carrer Europa/Anglesola/Numància/Can Segalar.
  Zona verda dels carrers Entença/Taquígraf Serra/Equador/Montnegre 

(àmbit Colònia Castells).
  Plaça Can Rosés. 

10.4 Impulsar la construcció d’una nova estació de Metro de la L-5, intercanviador 
amb la parada del Trambaix de Sant Ramon.

10.5 Impulsar la construcció de la nova línia 9 del Metro, al seu pas per les Corts.

10.6 Estudiar l’ampliació de l’Àrea Verda del districte (amb especial atenció als àm-
bits de la Zona Universitària, les Corts Sud, Mejía Lequerica i Sant Ramon).

10.7 Ordenar i incrementar, si escau, els espais d’estacionament amb l’objectiu de 
disminuir la indisciplina viària, incidint prioritàriament en els vehicles de dues 
rodes.

10.8 Treballar per la disminució de l’accidentalitat i la millora de la fl uïdesa viària 
amb la instal·lació de semàfors on siguin necessaris.
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10.9 Continuar la tasca de millora de la mobilitat al voltant del Camp Nou.

10.10 Continuar aplicant els programes d’educació viària desenvolupats per la guàr-
dia urbana del districte, com a eina per garantir a mitjà termini una reducció 
de la indisciplina i una disminució del nombre d’accidents. 

 
10.11 Impulsar les obres d’accessibilitat a la parada de metro Les Corts, de la línia 3.

10.12 Continuar implantant nous punts de bicing, amb la millora i ampliació, si es-
cau, de carrils bici i unifi cant els existents quan sigui possible. Ampliar els 
aparcaments de bicicletes del districte.

10.13 Estudiar la possible implantació de Zona 30 al districte.

10.14 Impulsar la fórmula més adient per a la ciutat que permeti allargar el tramvia 
del Besòs i una possible unió de les dues xarxes de tramvia que hi ha actual-
ment.

10.15 Redacció d’estudis de mobilitat dels diferents barris amb especial atenció als 
voltants dels centres educatius, i revisió conjunta amb TMB dels transports 
públics del districte (freqüències de pas, recorreguts, orígens i fi nals, etc.) 
amb l’objectiu d’elaborar un pla de millora del transport públic del districte.

10.16 Demanar l’estudi sobre cadència de pas de vianants en els semàfors de 
l’avinguda Diagonal per tal de millorar-la.

10.17 Impulsar l’accessibilitat a les parades de bus amb la instal·lació de les plata-
formes de formigó, i allà on no sigui possible senyalitzar la parada de manera 
visible.

10.18 Traslladar a TMB la demanda d’estudi d’un nou recorregut del Nit Bus per la 
Travessera de les Corts.

10.19 Treballar en el marc dels consells escolars i en col·laboració amb els centres 
educatius la implantació de nous camins escolars.

10.20 Elaborar un mapa d’impacte en el districte de l’Ordenança de circulació de 15 
de setembre de 2007.

10.21 Elaborar un mapa guia dels aparcaments del districte, tant públics com pri-
vats, de residents i de rotació, tot incorporant, en la mesura que sigui possible, 
informació sobre tarifes i sobre tots els aparcaments que estiguin planifi cats.
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10.22 Promoure davant l’autoritat competent l’allargament de la línia 3 des de la 
Zona Universitària fi ns a l’hospital de Sant Joan de Déu amb sortida al IES 
de Les Corts, així com també l’allargament dels FGC fi ns a l’hospital de Sant 
Joan de Déu.

10.23 Estudiar la viabilitat tècnica del cobriment de la ronda de Dalt en el seu tram 
costat Llobregat entre els carrers del Dr. Joaquim Albarran i la carretera d’Es-
plugues, per tal de generar una plataforma d’aparcament per als autocars 
escolars amb l’objectiu de millorar la mobilitat d’aquesta zona.

11. Reforçar les polítiques promotores d’actituds cíviques, mitjançant 
mecanismes de control per prevenir comportaments contraris al bé 
social i col·lectiu.

Línies d’acció
11.1 Crear espais lúdics de refl exió i treball pel que fa a la convivència del districte 

per mitjà de l’Observatori Permanent per a la Convivència i el Civisme.

11.2 Continuar aplicant els programes d’intervencions educatives i en benefi ci de 
la comunitat.

11.3 Continuar potenciant les actuacions de control i vigilància de la guàrdia ur-
bana durant els caps de setmana, especialment pel que fa civisme als espais 
públics.

11.4 Continuar la tasca de desenvolupament de les funcions de la guàrdia urbana 
com a policia comunitària i de proximitat. 

11.5 Continuar treballant en el marc del Consell de Seguretat i Prevenció i de les 
Taules de Coordinació Policial, com a instruments de participació i coordina-
ció en matèria de seguretat ciutadana. 

11.6 Impulsar la creació d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al districte.  
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PARTICIPACIÓ I MILLORA DE L’ADMINISTRACIÓ. Des del districte de les 
Corts es considera prioritari intensifi car els espais i els mecanismes de relació cívica 
i democràtica, i fomentar la implicació dels ciutadans en els projectes del districte.

Mesures

12. Desenvolupar les Normes de participació i el Reglament de funciona-
ment del districte, de manera que totes les veus i demandes tinguin 
canals que n’afavoreixin la participació.

Línies d’acció
12.1 Enfortir els consells sectorials.

12.2 Potenciar els òrgans de participació del districte com a espais de treball con-
junt entre els veïns i les veïnes i l’Ajuntament, impulsant un treball en xarxa 
de les diferents associacions del districte.

12.3 Consolidar la Comissió de Lectura Pública.

12.4 Consolidar la Plataforma de Persones amb Disminució.

12.5 Elaborar una diagnosi de la situació actual del teixit associatiu del districte, 
amb l’estudi de les seves necessitats, tant pel que fa a la dotació de recursos 
materials com a l’espai. 

12.6 Consolidar el Consell de Solidaritat i Cooperació.

12.7 Impulsar els consells de barris, que seran els màxims òrgans de participació 
territorial en totes les qüestions que els afectin.

12.8 Crear una Comissió de Municipis entre el districte i els municipis limítrofs, 
Esplugues i l’Hospitalet de Llobregat, com a espai tècnic de coordinació, per 
a la millora de la gestió i el desenvolupament de projectes compartits, pre-
sents i futurs i d’altres temes d’interès comú. 

12.9 Aprovar els reglaments de funcionament dels diferents consells sectorials i 
comissions de treball de participació, amb l’edició posterior d’una compilació 
de totes les normes del districte. 

12.10 Millorar el sistema de convocatòria a les sessions dels òrgans de govern i de 
participació del districte, incorporant-lo al web del districte.
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13. Treballar pel desenvolupament de l’Estatut del conseller de districte.

14. Posar les noves tecnologies al servei de la ciutadania per potenciar 
la participació, el diàleg, l’associacionisme i el voluntariat; millorar 
l’atenció als ciutadans i garantir els processos d’informació.

Línies d’acció
14.1 Millorar l’atenció als ciutadans potenciant els mitjans telemàtics.

14.2 Garantir els processos d’informació als afectats pels plans urbanístics.

14.3 Dur a terme la creació de l’Ofi cina d’Habitatge i de l’Ofi cina d’Habitatge Jove.

14.4 Aprofi tar els mitjans de comunicació del districte per donar a conèixer les 
entitats i els seus serveis (web, diaris, revistes, etc.).

14.5 Estudiar possibles sistemes de difusió de les activitats desenvolupades per 
les entitats del districte. 

14.6 Continuar treballant en la difusió del patrimoni històric i cultural del districte 
(quaderns de divulgació, relació del patrimoni que hi ha les Corts, etc.).

14.7 Dur a terme la presentació anual del document Seguiment de l’estat d’execu-
ció del PAD, en el qual s’incorpori la periodifi cació de l’estat de les inversions 
municipals en el districte i l’estat d’execució d’aquelles actuacions d’altres 
operadors públics. 

15. Recuperar la memòria històrica del districte: donar compliment a la 
Llei del memorial democràtic procedint a la retirada, en col·laboració 
amb el districte de l’Eixample, del monument a José Antonio Primo 
de Rivera, situat a l’avinguda de Josep Tarradelles, i a la reurbanit-
zació, la senyalització i la recuperació dels vestigis de la guerra civil 
d’aquest espai.




