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DISTRICTE

PR OXIMI TAT

Les Corts,
per a les persones
Montserrat Sánchez
Regidora del Districte

Al mes de maig tancarem el mandat municipal
2007-2011. Abans, però, és el deure de tots els regidors/es de Barcelona, i sobretot el dret dels nostres ciutadans, passar comptes de la tasca feta als
nostres barris els últims 4 anys.
Si el balanç el focalitzo en la inversió, hauria de destacar els 68 milions d’euros invertits en carrers, places, equipaments i espais verds de les Corts, com la
plaça de Can Rosés, la urbanització del Portal del
Coneixement, els carrers Panamà, Collblanc o travessera de les Corts i la finalització del PERI de Bacardí.
També he de citar els 13 nous equipaments que
hem posat en marxa, como el CAP de Montnegre, o
la remodelació integral del CE d’Arístides Maillol, així
com els nous centres de Serveis Socials.
Però si del que es tracta és de destacar grans obres
urbanístiques, he de recordar l’inici de les obres del
parc metropolità de Can Rigal, o les obres d’Europa-Anglesola, que permetran obrir l’escola bressol Xiroi, un institut i una llar-residència de disminuïts psíquics. Tampoc m’oblido del que queda
pendent: l’entorn del Miniestadi, sobre el qual seguiré treballant, perquè sigui un lloc on poder
desenvolupar tot allò que des de l’Ajuntament de
Barcelona ens hem proposat.
Voldria parlar de les persones, aquelles que han
volgut participar activament en la millora de la
convivència, de l’espai públic, de l’educació o de
l’atenció als més vulnerables. Treballant bé des
dels consells de barri o elaborant amb nosaltres els
plans de futur. Parlo, per exemple, de la Plataforma
de Persones amb Discapacitat, amb qui hem acordat impulsar el Pla comunitari per treballar en xarxa amb les entitats de voluntariat social del districte. Els pares i les mares de l’escola Paideia, amb qui
hem aconseguit que l’escola tingui el seu futur garantit en un altre emplaçament millor.
Sense oblidar-nos de la Colònia Castells, el 2 de juliol, quan, juntament amb l’alcalde i amb Incasòl,
vam entregar les claus a les 32 famílies que creien
que es mereixen una millor qualitat de vida no permetent que ningú els fes dubtar de la seva decisió.
Ara encarem la 2a fase d’aquesta gran intervenció,
que espero seguir fent amb la col·laboració de tothom i molt especialment amb l’Associació d’Afectats de Colònia Castells.
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El carrer Jordi Girona, després de la reforma.

CRISTINA DIESTRO

Millores a tot l’entorn de les
universitats de la Diagonal
L’entorn universitari de la Diagonal, que
correspon a la Universitat de Barcelona
i a la Universitat Politècnica de Catalunya,
s’ha renovat a fons
ada dia passen pel campus
Diagonal milers d’estudiants, tant barcelonins com
d’altres municipis (i uns
quants de països llunyans).
Duen llibres, carpetes plenes
d’apunts… i ganes d’aprendre i
encarar el seu futur professional. Van i vénen de les facultats, de les biblioteques, dels
centres de recerca... que hi ha a
totes dues bandes de l’avinguda de la Diagonal –a la zona
nord, de l’àmbit jurídic, econòmic i tecnològic, i a la zona
sud, de ciències experimentals,
arquitectura, enginyeria, matemàtiques i les facultats de

C

Farmàcia i de Belles Arts. Els
darrers anys tot aquest entorn
universitari –amb els centres
de les dues grans universitats:
la Universitat de Barcelona i la
Universitat Politècnica de
Catalunya– s’ha renovat a
fons. S’han urbanitzat carrers
(el carrer Jordi Girona, Martí i
Franquès, Alfambra, Baldiri
Reixac, Pascual i Vila...). Han
obert les portes equipaments
claus com la Biblioteca d’Arquitectura, el Centre de Recerca
en Nanoenginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Biblioteca de Biologia,
i s’ha ampliat el Parc Científic

de Barcelona de la Universitat
de Barcelona –viver d’empreses nascudes en l’àmbit universitari. També s’ha realitzat
un aparcament –provisional,
de 600 places, d’ús per als
universitaris els dies i hores
lectius, i per a tots els ciutadans la resta de dies i hores–
al parc de Bederrida, s’ha realitzat la senyalització per a
vianants de tota la zona i
s’han renovat les instal·lacions
del centre esportiu Arístides
Maillol. De les millores realitzades, Josep Vilalta, delegat
del rector de la Universitat de
Barcelona per al campus Diagonal, subratlla especialment
“la neteja urbana, el manteniment de parterres, la seguretat i l’aparcament endreçat”. El
campus Diagonal ha deixat de
ser una zona desatesa.
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Carrer Martí i Franquès, un cop remodelat.
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Atenció social i sanitària més propera
El nou centre del carrer Montnegre
acull un Centre d’Atenció Primària, un
Centre de Salut Mental i una residència
per a persones amb malalties mentals
any passat va obrir les
portes al carrer Montnegre, al barri de les Corts,
un nou equipament per a l’atenció social i sanitària. L’edifici, de nova construcció,
acull un Centre d’Atenció
Primària (CAP) –que ofereix
els serveis de medicina general, pediatria, odontologia i
infermeria–, un Centre de
Salut Mental –per a nens, joves i adults– i una residència
per a persones amb malalties
mentals, que té una capacitat de 48 places. A més, hi ha
també un servei prelaboral i
un club social. El servei prelaboral està pensat tant per
als residents com per als
usuaris externs. Té 25 places
i ofereix integració laboral a
les persones amb malaltia
mental mitjançant l’aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques. Pel
que fa al club social, té capacitat per a 70 usuaris. Es

L’

tracta d’un programa de suport a la integració i inserció
comunitària mitjançant el
lleure, basat en la creació i
l’estímul de vincles relacionals per millorar el sentiment de pertinença de la
col·lectivitat en la lluita contra l’estigmatització social.
L’obertura d’aquest nou centre és una mostra del compromís de l’Ajuntament de
Barcelona de potenciar l’atenció social i sanitària. I és
que amb la salut no s’hi juga,
i l’Ajuntament –i les altres
administracions que en tenen competència- treballen
perquè sigui de la màxima
qualitat i propera.
Pel que fa als serveis socials,
els dos centres de Serveis
Socials del Districte s’han
traslladat a nous espais
adaptats als requeriments
del nou model de Serveis
Socials: el Centre de Serveis
Socials de les Corts es troba

VICENTE ZAMBRANO

Edifici d’equipaments del carrer Montnegre.
ara al carrer Can Bruixa, i el
Centre de Serveis Socials
Maternitat-Sant Ramon a la
travessera de les Corts. D’altra banda, l’Ajuntament, a
través de la residència privada Sanitas Residencial les
Corts, al carrer Evarist Arnús, 22, ofereix àpats a les
persones grans que tenen

Els infants i els joves són
protagonistes

Activitat a la ludoteca Guitard.

VICENTE ZAMBRANO

unes condicions econòmiques precàries i habitualment viuen soles. És el servei conegut com a “Àpats en
companyia”, que a més de
cobrir les necessitats alimentàries de les persones
que ho necessiten, facilita
els vincles d’amistat i les relacions entre els usuaris.

molts pares i mares els és difícil compaginar la dedicació a la
feina amb l’atenció dels fills per
una qüestió de temps: els horaris
laborals són, en força casos, més
extensos que els escolars. Una de
les funcions de les ludoteques és
precisament donar un cop de mà
als pares i mares que treballen. La
prova que hi ha demanda és que
s’omplen fàcilment: a la nova ludoteca Guitard (barri de les Corts),
que ofereix 141 places, ja hi ha llista d’espera. Aquest centre és per als
infants dels 0 als 10 anys (els de 0
als 5 anys han d’estar-hi acompanyats dels pares –com a mínim un
dels dos– o bé d’un altre familiar;
d’aquesta manera participen en el
joc del seu fill).
Els darrers anys ha crescut notablement el nombre d’equipaments per
a infants de caràcter públic al districte, i és previst que continuï augmentant: el curs 2011-2012 obri-

A

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Centres de Serveis Socials
amb nous espais


Les Corts, al carrer Can Bruixa
Maternitat-Sant Ramon, a la
travessera de les Corts


Servei d’àpats en companyia


Fins a 25 menjars diaris

ran les escoles bressol municipals
Xiroi i la ubicada a l’escola Barcelona, totes dues al barri de les Corts.
D’altra banda, l’escola Esclat per a
infants amb paràlisi cerebral s’ha
traslladat al carrer Guitard, a un
edifici molt més ampli que l’anterior. Finalment, pel que fa als joves,
ha obert les portes l’espai d’adolescents Bacardí, el punt d’informació
juvenil de les Corts, especialitzat en
assessorament acadèmic i associacionisme, i el centre obert d’infància i adolescència Les Corts.
••••••••••••••••••••••••••••••••

Nous equipaments


Ludoteca Guitard
Espai d’adolescents Bacardí
 Punt d’Informació Juvenil
 Centre obert d’Infància i
Adolescència
 Trasllat de l’escola Esclat per a
infants amb paràlisi cerebral
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M A PA D ’A C T U A C I O N S
Algunes de les actuacions
principals del període
2007- 2011
•••••••••••••••••••••••••••••••••
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Centre de Serveis Socials de les Corts
Centre de Serveis Socials Maternitat-Sant Ramon
Centre sociosanitari Montnegre
Ludoteca Guitard
Escola Esclat (trasllat a un nou edifici)
Espai d’adolescents Bacardí
Punt d’Informació Juvenil
Centre Obert d’Infància i Adolescència
Carrer Jordi Girona
Carrer Alfambra
Parc Can Rigal
Pl. Can Rosés
Carrer Baldiri Reixac
Carrer Pascual i Vila
Parc Bederrida
Instal·lacions esportives
a Arístides Maillol
Urbanització de
Martí Franquès
Aparcament a
Menéndez Pelayo
Edifici de reallotjament
primera fase Colònia Castells
Carrer Panamà
11
Primera fase Europa/Anglesola
Pl. El Mirall de Pedralbes
Pl. Doctor Ignasi Barraquer i
travesssera de les Corts

20

9
10

14

13

22

15

17
18

16

7

6
2
8

Plaça Concòrdia.

Equipament Ecuador-Montnegre

Carrer Jordi Girona

1
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EL TESTIMONI

“En temes de salut, les
instal·lacions han millorat
molt en els darrers anys”

Classe de hip-hop a Can Bacardí.

Com veu els nous espais per a infants
i joves de les Corts?
Penso que uns van creixent de mica en
mica amb noves instal·lacions i d’altres van
millorant, com és el cas del trasllat i l’ampliació de l’escola bressol Xiroi, que permetrà construir en el seu lloc un nou institut de secundària. En aquest sentit, una de
les millores més importants ha estat la de
l’escola Esclat per a infants amb paràlisi cerebral, la qual s’ha traslladat a una antiga
finca de Telefònica, un espai gairebé deu vegades més gran que l’anterior, i que ha
permès atendre més bé els seus alumnes.
Què em pot dir dels centres socials i
de salut?
En temes de salut les instal·lacions han millorat molt en els darrers anys. Hem de
pensar que, malgrat alguns inconvenients
d’espera, tenim un servei de molta qualitat.
D’aquesta modernització, se’n podria destacar el nou equipament sanitari i social
Montnegre, que aplega un conjunt de serveis relacionats amb la salut molt importants i que es complementen els uns amb
els altres com poden ser el Centre d’Atenció
Primària o el Centre de Salut Mental.
I en assumptes socials?
Dels diversos problemes socials que avui hi

Ludoteca Guitard.

Plaça Can Roses.

“Una de les millores més
importants ha estat la de
l’escola Esclat per a infants
amb paràlisi cerebral”

21

12

19

23

3

4
5

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Teresa Porredon
Comerciant de Pedralbes,
implicada en l’associació
de comerciants del seu barri

JOSEP MARIA CONTEL

ha a la societat, un dels més importants,
perquè a més a més de vegades passa més
desapercebut, és el de les persones grans
que viuen soles, algunes amb una gran precarietat econòmica i d’altres amb diferents
malalties. Tot plegat requereix una sensibilitat i una atenció cap a aquest col·lectiu
molt important. Pel que conec de les Corts,
s’ha posat en marxa un servei d’àpats en
companyia per a la gent gran, com també
un centre de dia, una residència i uns apartaments tutelats per a la gent gran, en la
zona de Montnegre.
Què li sembla el projecte del Portal
del Coneixement?
És un projecte molt interessant, sobretot
per al barri i per a la ciutat. És un pla de
transformació del campus Diagonal en el
qual intervenen també les universitats de
Barcelona i la Politècnica de Catalunya, que
ha permès reordenar tota una zona que en
gran part utilitzen els estudiants, per reconvertir-la o facilitar-ne l’ús als ciutadans;
a més a més, tot això ha comportat l’arranjament de diferents carrers i espais que són
una millora per al barri, que es veu complementada amb la construcció de diversos
aparcaments subterranis i altres equipaments.

5
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BARRIS

El metro avança
a les Corts
es Corts comptarà amb noves parades de metro de dues línies,
l’L5 i l’L9. L’objectiu: una comunicació més bona entre els barris del districte i també entre aquests barris i la
resta de la ciutat metropolitana. Pel
que fa a la l’L5, s’està acabant de
construir una nova estació entre
Collblanc i Pubilla Casas, la qual serà
batejada amb el nom d’Ernest Lluch
(economista i polític que va morir
l’any 2000 assassinat per ETA). De la
nova L9, hi haurà cinc estacions al

L

ÀREA METROPOLITANA

Futur parc de Can Rigal.

Un parc a cavall de
les Corts i l’Hospitalet
Les associacions de veïns han tingut un paper clau en
el projecte del parc de Can Rigal, el qual ja s’ha
començat a construir
a lluita veïnal s’associa a l’època
del final del franquisme o als primers anys de la democràcia. Però la
veu de les associacions de veïns continua sent avui fonamental. A través
d’elles els ciutadans expressen la seva
opinió sobre els aspectes que més els
preocupen del seu barri. El paper de
les associacions de veïns ha estat clau
per a la definició del projecte del parc
de Can Rigal, situat en una part a
Barcelona, al barri de La Maternitat i
Sant Ramon, i en una altra a l’Hospi-

L

talet, on es troba la masia que dóna
nom al parc. Les obres van començar
el passat mes de desembre.
Francesc Piñol, de l’associació de
veïns Sant Ramon Nonat, ha seguit
de prop tot el procés i s’hi ha implicat
de ple. “La nostra associació volia que
fos un parc i així vam reivindicar-ho.
Fins i tot vam fer unes quantes costellades, en les quals van participar
veïns de l’Hospitalet”, recorda Piñol.
“Fa tretze anys que vam començar a
reclamar aquest parc i finalment ho

hem aconseguit”, diu la Marta de
Prats, presidenta de l’associació de
veïns Avinguda de Xile. La Marta demana que el parc es tanqui a les nits.
Entre els elements que tindrà el parc,
que han estat consensuats amb les
associacions de veïns, cal destacar un
circuit de bicicleta i un de fúting, propostes d’activitats per a la gent gran i
altres espais per a la pràctica esportiva, zona de bars i lavabos, sorrals i
jocs infantils, entre d’altres. La vegetació serà sobretot mediterrània. El
parc ocuparà una superfície de 7,9
hectàrees, de les quals aproximadament 1,9 pertanyen a Barcelona i la
resta a l’Hospitalet.
•••••••••••••••••••••••••••••••

Parc de Can Rigal


El nou parc tindrà un circuit de
bicicleta i un altre de fúting,
espais per a la pràctica esportiva,
zona de jocs infantils...

Hi ha quatre noves
estacions de metro en
construcció i
dues més en projecte
districte de les Corts, de les quals tres
s’estan construint –Collblanc, Camp
Nou i Zona Universitària– i dues estan projectades: Campus Nord i Manuel Girona. D’altra banda, s’han realitzat obres d’accessibilitat –perquè
tota persona amb mobilitat reduïda
pugui accedir del carrer a l’andana, i
viceversa– a les estacions de l’L3 Les
Corts, Maria Cristina i Palau Reial,
mentre que a la de Zona Universitària se n’ha enllestit una part i queda
una segona fase per fer, vinculada a
la construcció de l’intercanviador
amb l’L9.

Els barris, espais per viure i conviure
al com està ara el centre de
les Corts no l’havia vist
mai!, i jo hi he nascut. Tota la zona
de vianants, amb la plaça de la
Concòrdia, la plaça Comas... ha
quedat molt bé”, diu enTon Brengaret. “Ara podem aturar-nos a parlar
al mig del carrer; les Corts és un poble dins la ciutat”, afirma Brengaret, segons el qual “com que estem
en la cultura del ‘no’, són molts el
qui només hi veuen els aspectes negatius. Jo he viatjat força, sobretot
a Itàlia, i puc dir que enlloc no hi ha
el caliu als carrers que hi ha a les
Corts i a altres barris de Barcelona”.
La conversió en zones de vianants
de diversos carrers de les Corts ha
estat una de les actuacions destacades d’aquest mandat. Ara és més
agradable passar-hi. A més, el fet
que hi ha més gent que hi passeja
fa que hi hagin guanyat els comerços. En molts altres carrers

“T

s’han ampliat les voreres (i s’han fet
millores com la col·locació de nou
mobiliari urbà, nous arbres, nou asfaltat de la calçada...). També s’han
renovat places i zones verdes, com
la del Doctor Ignasi Barraquer i la
plaça Can Rosés (barri de les
Corts), els jardins de Josep Goday,

Diversos carrers de les
Corts s’han convertit en
zones de vianants
Josep Munté, Jaume Vicens Vives,
l’entorn al “monument als Caiguts”
i l’àrea de gossos del carrer Pintor
Ribalta (barri de La Maternitat i
Sant Ramon), i l’interior d’illa “Mirall de Pedralbes”, la plaça Pedralbes, la zona verda avinguda d’Esplugues-Abadessa Olzet, els jardins
Rubió i Tudurí i la zona verda de
Gran Capità (barri de Pedralbes).

VICENTE ZAMBRANO

Plaça Can Rosés, al barri de les Corts.
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CONVIVÈNCIA

Veure teatre amb l’oïda

PEPA ÁLVAREZ

Actuació al Dia de la Discapacitat, a les Corts.
l Manel Martí és cec i ha gaudit
d’unes quantes representacions
teatrals que han tingut lloc a l’Auditori del centre cívic de les Corts. “Ens
donen un aparell que ens posem a l’orella i escoltem la veu d’una persona
que fa comentaris sobre l’obra que
ens en faciliten la comprensió. Abans
hem anat a l’escenari, on hem pogut
tocar els actors –això ens permet, per

E

O

exemple, tenir una idea de la roba que
vesteixen. Sortim havent entès perfectament l’espectacle”, diu el Manel
Martí, veí de les Corts, que és president de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya. Aquest servei d’audiodescripció també s’ofereix a diversos
espectacles de teatre que es fan a les
Corts per a infants cecs. En aquests
espectacles també hi ha altres mesu-

res d’accessibilitat per a infants amb
discapacitat auditiva (interpretació en
llengua de signes i transcripció en
pantalla). Són moltes les iniciatives
que ha dut a terme el Districte de les
Corts els darrers anys per eliminar o
reduir els obstacles de comunicació
que tenen les persones amb discapacitat: subtitulació i interpretació en
llengua de signes del pregó de Festa
Major i del discurs dels Reis a la cavalcada de Sants-Les Corts, edició en
format sonor del programa de la Festa Major, anells magnètics –sistema
que permet que el so arribi directament a les pròtesis auditives de les
persones amb discapacitat auditiva– a
centres cívics, biblioteques i sales
d’actes, etc.
El Districte de les Corts ha fet de l’atenció al col·lectiu de discapacitats
una prioritat. Així, a més dels instruments esmentats per facilitar-los la
comunicació, s’han ofert espais per a
la trobada i atenció als discapacitats i
als seus familiars, ha reobert la nova
escola Esclat i s’ha acordat el trasllat
de l’escola Paideia. A més, s’ha continuat eliminant barreres arquitectòniques de l’espai públic i d’equipaments
per fer-los més accessibles.

Els barris
es renoven
Una bona mostra de la renovació que estan experimentant els
barris de les Corts la trobem a
la Colònia Castells. Els habitatges i locals d’aquesta antiga
colònia estan sent substituïts
per nous habitatges –una part
n’és de protecció. D’altra banda,
el nucli antic de les Corts s’està
renovant a fons, en bona part
gràcies a haver estat declarat
Àrea de Rehabilitació Integral,
fet que afavoreix la concessió
d’ajuts per a la rehabilitació fins
al 40% del seu cost.
VICENTE ZAMBRANO
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El futur dels
nostres barris

Balanç de feina feta:
el canvi en positiu

El canvi imparable

Hem complert
els compromisos

L’oposició útil

PSC. Montserrat Sánchez

CiU. Francina Vila

PPC. Alberto Fernández

ICV-EUiA. Elsa Blasco

ERC. Xavier Florensa

Volem agrair a
les entitats,
veïns i veïnes del
districte de les
Corts, la seva
participació i col·laboració
que s'ha traduït en les nombroses aportacions que han realitzat als plans de Futur dels
barris del districte: les Corts,
Pedralbes i la Maternitat i
Sant Ramon. Aquests documents de planificació estratègica, estructurats en uns eixos
clau que garanteixen el benestar i la cohesió social de la
nostra ciutat, ens permetran
definir com volem que siguin
els nostres barris. Aquesta feina és el resultat de moltes hores de treball conjunt entre
veïns, entitats i administració,
que han establert lligams de
complicitat imprescindibles
per teixir consensos sobre el
futur dels nostres barris. És
per això que cal cuidar aquest
procés que no ha fet més que
començar.

Arribem al final
d’un mandat caracteritzat pel
descontentament
de la ciutadania
amb l’alcalde i el seu govern.
Descontentament perquè s’han
distanciat de la societat, perquè
no han sabut escoltar i perquè
han pres mesures que no tenen
res a veure amb les necessitats
dels barcelonins. La màxima expressió d’aquesta situació va ser
la consulta de la Diagonal.
Davant d’aquests fets, amb en
Xavier Trias al capdavant, hem
treballat en positiu, al costat
de la ciutadania i recollint les
seves preocupacions. Amb els
pares de Paideia, amb els usuaris de Can Rosés, amb els veïns
de Pintor Tapiró-Cardenal Reig
o de la Colònia Castells, amb
els comerciants afectats per la
crisi... Ho hem fet amb crítica,
però plantejant alternatives
possibles. Després de quatre
anys de molta feina, estem
preparats per assumir l’Alcaldia, per afrontar els reptes de
futur i per esdevenir el canvi
en positiu que necessiten les
Corts i Barcelona.
fvilav@bcn.cat

El mandat 20072011 marcarà el
canvi imparable
que Barcelona
necessita després
de 32 anys governant els mateixos. Els barris de les Corts,
com a principal força de Barcelona, han de ser els protagonistes d’aquesta transformació. Des del PP apostem per
més inversió als barris, deixant enrere les polítiques d’aparador del bipartit municipal,
més preocupat a invertir en
publicitat institucional, o el
fracàs de la consulta de la Diagonal. El bipartito municipal,
lejos de atender a las necesidades de nuestros distritos, ha
agravado las carencias y déficits de los barrios. Es necesaria una decidida lucha contra
el incivismo y la inseguridad
con más Mossos y Guardia Urbana en las calles, más guarderías, mejorar la atención a la
tercera edad, luchar contra la
inmigración ilegal, un mayor
apoyo al comercio de barrio y
emprendedores para superar
la crisis, más inversión en infraestructuras, transporte público y mejores servicios.

En arribar al final del mandat,
des d’ICV-EUiA
fem un balanç
satisfactori de
l’acció de govern duta a terme
al districte de les Corts, que
respon al model de ciutat inclusiva, participativa i sostenible que defensem des de la
nostra coalició. Nombroses
mesures responen a aquest
model, i quan alguna no ho ha
fet, des d’ICV-EUiA l’hem confrontada amb contundència,
com vam fer amb el Pla Barça.
Hem complert el PAD gairebé
en la seva totalitat: s'ha impulsat una renovació de carrers
que millora la qualitat de l'espai
públic, i cal destacar la mesura
de govern del Pla de medi ambient. La seva aplicació ha estat
exitosa i la sostenibilitat s’ha
incorporat a l’actuació quotidiana del districte. Cal citar també
el desenvolupament del Pla comunitari en col·laboració amb
les entitats. L’impuls a la participació ciutadana ha estat una
gran aposta que caldrà continuar aprofundint i millorant
per aconseguir un districte, encara més, per a tothom.

Fa quatre anys,
Esquerra va optar per no entrar
al govern municipal i passar a l’oposició. Vam prendre aquesta
decisió en constatar que el
model de ciutat que plantejaven el PSC i ICV estava esgotat
i s’havia de canviar. Crec humilment que el temps ens ha
donat la raó. Al llarg d’aquests
anys hem intentat fer una
oposició constructiva, allunyada de la cultura del no permanent. Una oposició capaç de
plantejar propostes, oferir solucions i afavorir consensos.
També hem apostat per fer
una oposició útil, que ha donat
suport als pressupostos municipals per tal d’atraure inversions cap al districte i millorar
la qualitat de vida dels veïns i
veïnes de les Corts en moments durs com els actuals,
marcats per la crisi econòmica.
Hem aconseguit, així, la congelació dels impostos i taxes
municipals els darrers dos
anys, l’accés gratuït dels aturats als centres cívics i esportius o l’augment dels recursos
per a les beques menjador.

Gràcies per la vostra
col·laboració.
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ALGUNES PROPOSTES DE FUTUR

Les Corts segueix
avançant en la millora
de la qualitat de vida

L’ara ja és passat i el present comença a ser història.
La feina feta és important, però cal avançar, continuar
pensant com millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
En aquesta pàgina, s’hi reflecteixen algunes de les
propostes per al futur de les Corts.

Equipament
social del carrer
Anglesola

Un nou parc a
Europa-Anglesola
El Pla urbanístic Europa-Anglesola preveu la urbanització dels
terrenys de l'antiga fàbrica
Cristalleries Planells i la prolongació dels carrers Europa i Can
Segalar, amb la creació d’una
gran zona enjardinada.

Consistirà en un centre de
Serveis Socials i una llar residència per a persones amb
discapacitat. L’edifici aprofitarà la façana de l'antiga
fàbrica Cristalleries Planell.

Nova biblioteca
de districte
La biblioteca de districte
tindrà com a seu l'antiga fàbrica Benet Campabadal, al
carrer Comtes de Bell-lloc.
La superfície superarà els
4.200 m2.

Residència i
centre de dia
per a gent gran
Es farà al carrer Benavent, en
un solar de titularitat municipal. La residència assistida i
el centre de dia tindran una
capacitat total de cent places.

Colònia Castells
La segona fase d’aquest
projecte preveu la construcció
d’habitatges i el reallotjament
dels veïns afectats amb aquest
dret.

Ampliació
del Pavelló L’Illa

Avinguda Madrid
i carrer Berlín

Es preveu construir una pista
poliesportiva i una sala annexa a la instal·lació municipal
esportiva Pavelló L'Illa.

Està previst remodelar
l’avinguda Madrid i el carrer
Berlín des de Carles III fins a
Josep Tarradellas, i la plaça
del Centre.

