
 

Segona Comissió de seguiment Pressupostos participatius 
Districte de les Corts    

 

Data: 17/10/2022 18 hores 

Lloc:  Presencial, Sala de reunions planta baixa. Seu Districte  

Assistents com a promotors representants de projectes i representants de Cds 
Consells de Barri: 

 Alex Casero (Projecte Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància) 

 Alejandro del Olmo (Projecte Instal•lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de 
Les Corts) 

 Àngels Sánchez  (Projecte Fem crèixer el verd a Les Corts) 

 Carmen Manrique i Daniel Navajas (Projecte Millorem el parc de la Colònia 
Castells) 

 Victor Arrufat (Projecte Ampliem recursos per a entitats juvenils) 

 Adela Agelet (representant CdS CB les corts 

 Eduard Català (representant CdS CB Maternitat i Sant Ramon) 
 
S’excusen: 

 Albert Raso (Projecte Iniciem carril bici per Travessera de les Corts) 

 Olga Castanyer (Projecte Pacifiquem l’entorn de Vallespir amb Travessera!) 
  
Equip de Govern del Districte les Corts: Jordi Guillen i Laura Cañadas   
Equip tècnic del Districte les Corts: Sara Jaurrieta, Albert Bassas i Iria Garcia 
  
Regidoria Participació: Sandra Salvador (Assessora de Regidoria de Drets de Ciutadania i 
Participació) 
Referent de Democràcia activa al Districte: Eva Albaladejo 

     

Ordre del Dia 

1. Benvinguda 
2. Objectius, funcions  i calendari de la Comissió de Seguiment 
3. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 
4. Estat dels projectes 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
Benvinguda per part de Laura Cañadas Consellera de Participació del Districte.  

Agrair la feina que s’ha fet en les reunions entre els promotors i els equips redactors o equips 

tècnics i posar en valor els vuit projectes de pressupostos participatius que tenim com els més 

votats en el Districte de les Corts. 

L’objectiu de la reunió es informar de l’estat dels projectes i altres informacions rellevants sobre 

els pressupostos participatius. 

Eva Albaladejo fa un repàs dels objectius i funcions de la comissió de seguiment que es va 



constituir el passat 21 de febrer del 2022. 

• Seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Estar informats sobre l’estat i el contingut dels projectes que no tenen promotores.  

• Detectar actuacions incompatibles. 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres. 

 

Recordar que la Comissió està formada per:  

• Promotores de cada projecte seleccionat. 

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes 

seleccionats. 

• Equip de govern del Districte. 

• Equip tècnic de Districte. 

• Referent de Democràcia Activa al Districte. 

 

Expliquem i ensenyem com es pot fer el seguiment a través del Decidim.Barcelona. També on 

podran trobar l’acta i la presentació, tot i que s’enviarà per correu electrònic a tots els membres 

de la comissió. 

Cada projecte te un indicador marcat amb % que ens diu el grau d’execució.  D’aquesta manera 

podem anar informant i garantir la transparència i la traçabilitat de l’execució dels projectes. 

 

 

 
Tot seguit, es fa projecció i es fa un repàs de la situació de cadascun dels 8 projectes, en quin punt 
de la redacció del projecte executiu estem, quin calendari tenim previst per les obres i si hi ha alguna 
modificació del projecte original. 
 
Després de cada projecte passem a les preguntes concretes sobre el mateix: 
 
Sobre el carril bici de travessera de les Corts ens fan la consulta de com serà exactament el tram 
previst. Es un carril bidireccional en la banda de mar entre Av Carles III i el carrer Joan Güell, allà es 
podrà enllaçar amb el carril bici de Can Bruixa. D’aquesta manera unim horitzontalment fins a 
Numancia. 
 
Del projecte Fem créixer el verd, hi ha una part (el mur de Pedralbes) que no es podrà realitzar 
finalment. En aquest punt Àngels Sánchez proposa estudiar altres indrets com patis escolars, 
concretament Duran i Bas, Lavinia, Anglesola i Pau Romeva o el mur de la biblioteca. Adela Agelet 
demana per l’obra del parc Margarita Riviere però aquesta opció està descartada tècnicament. 
Farem la consulta tècnica de diferents opcions amb IMPU i Consorci d’Educació. 
 
Sobre Ampliem recursos per a entitats juvenils, ens fan la consulta sobre l’armari de llum de la placa 
Can Roses. Iria Garcia contesta com es el funcionament dels Punts de llum. 
 
Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància, els promotors fan una petició sobre la 
possibilitat que aquest espai sigui reconegut com una plaça d’estada, ens pregunten si hi ha la 
possibilitat de canviar nomenclàtor. Laura Cañadas es compromet a fer la consulta. 
 
En el cas de la pista de basquet, es posa en valor que es un projecte que ja comencen les obres 
aquesta mateixa setmana. Es un espai provisional on es situa la pista de basquet i també s’aprofita 



per posar la cal·listènia que hi havia al parc de Colònia Castells. En aquest punt Adela Agelet demana 
tenir en compte els usuaris de cal·listènia que voldrien que fos un espai mes discret. Laura Cañadas 
demana el contacte per poder explicar el projecte als usuaris.  
 
El projecte sobre les casetes de la Colònia Castells està en el punt que no es podrà fer el projecte 

executiu, només es podrà fer el projecte base per al canvi de planejament. Daniel Navajas demana 

poder invertir els diners en una bona neteja per evitar queixes de salubritat, en aquests moments 

està tot apuntalat i podria caure ja que l’estat de les casetes es molt precari. La gerent Sara Jaurrieta  

explica que en aquests moments IMU treballarà en possibles canvis potencials sobre el projecte 

però que està en estudi. 

Es comenta que la voluntat de tothom, tant de la part política i tècnica del districte com dels 

promotors, es mantenir les casetes i trobar la manera de poder fer alguna intervenció. 

 

Per últim el projecte de la biblioteca, estem a punt de tancar l’aprovació tècnica del projecte 

executiu i passaríem a l’aprovació administrativa.  

 

Per finalitzar la reunió s’agraeix la presencia a totes les persones i s’informa que s’enviarà l’acta i la 

presentació de suport utilitzada.  

 

 

 

Acords Presos 

Demanar informació tècnica sobre naturalitzar un mur del Districte de les Corts (IMPU, Serveis 
tècnics Ditricte, Consorci d’Educació...) 
 
Fer consulta a Nomenclàtor sobre un espai/plaça Europa-Anglesola 
 
Tenir contacte amb usuaris de la cal·listènia 
 
 Recollir informació d’IMU sobre el seguiment casetes de la Colònia Castells. 
  

 

 

 


