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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE BARRI DE LA MATERNITAT I 

SANT RAMON 
  
 
A Barcelona, a les 19.00h del dia 13 d’abril de 2015, s’inicia la sessió del Consell de Barri de La 
Maternitat i Sant Ramon, reunit a la Sala d’Actes del Centre Cívic Riera Blanca, Riera Blanca, 1-3. 
 
La taula que presideix el Consell està composada per: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Vives i Tomàs, Regidor del Districte de les Corts, 
Sra. Carme Turigas: Vice-presidenta del Consell de Barri 
Gerent del districte: Sr. Josep García Puga 
I actuant com a secretària, Lídia Gàllego, Consellera Tècnica del Districte de les Corts 
 
La consellera Sra. Lorena Tella: Consellera del Barri, excusa la seva assistència 
 
Assistents: 
34 veïns a títol individual 
 
Entitats: 

. AVV Camp Nou  

. AVV Sant Ramon Nonat 

. AAVV Les Corts Sud 

. AAVV El Racó de les Corts 

. FCB 

. AA. Banc Solidari 
 
Consellers: 

- Albert Pérez pel grup municipal ICV-EUIA 
- Emilia Torras pel grup municipal del PSC 
- Carlos Hornero pel grup municipal del PSC 
- Carles de Francisco pel grup municipal de CiU  
- Miguel Angel Zamora pel grup municipal del PP 

 
  
El Regidor del Districte saluda els presents i dóna inici al Consell de Barri de La Maternitat i Sant Ramon 
 

 
D’acord amb l’ordre del dia: 
 
 1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

Districte de les Corts 
Lídia Gàllego i Andrés 
Consellera Tècnica 
 
Pl. Comas, 18 
08028 Barcelona 
Telèfon 93.291.64.18 
Fax 93.291.64.06 
www.bcn.cat 
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2.- Seguiment de temes emblemàtics del barri   
  
Superilla: el regidor exposa l’ actuació intensiva amb criteris d’Hàbitat Urbà. Es recorda l’àmbit 
d’aplicació del projecte, els eixos de treball que s’estan desenvolupant amb la participació activa dels 
veïns, ja que es tracta d’un procés compartit, el calendari del projecte i destaca algunes de les accions 
dutes a terme que s’han d’executar durant el 1r semestre de 2015. 
 
Obres al C.C. Joan Oliver “Pere Quart”: segona fase dels treballs d’ampliació iniciada i trasllat de les 
activitats a altres equipaments. Es recorda el pressupost i calendari de l’actuació amb una previsió de 
reobertura parcial per al proper mes de setembre.  
 
 
3.- Presentació del nou web municipal 
 
Josep Pasqual, Cap del Departament de Comunicació del Districte, presenta el nou web municipal, que 
s’ha decidit dividir en dues url: una de caire administratiu i una altra que toca la vida més social de la 
ciutat, el districte i el barri. 
 
Ciutadà:  pregunta per les actes.  
Resposta: estan en procés de revisió i ser inserides al web. 
 
 
4.-  Altres informacions  
El gerent fa un repàs de les obres que estan en execució en aquest moment en el districte: 
 
Estat de les obres i projectes: 

• Connexió del  carril bici Av. Diagonal – Sabino Arana per la pl. Pius XII 
• Urbanització dels carrers Regent Mendieta i Comte Güell 
• Urbanització de la Trav. De les Corts, entre Arístides Maillol i Pintor Tapiró 
• Actuació artística al carrer Baldiri i Reixac 
• Vorera Gregorio Marañón, L9 Zona Universitària 
• Mitjera als jardins Josep Goday 

 
Rehabilitació d’edificis: 

• Ajuts per a la rehabilitació: assessorament i suport a les Oficines de l’Habitatge. 
 

Regidor: ressalta que el nivell d’ajut és important. 
 
 
5.- Torn obert de paraules 
 
Ciutadà: al c. Benavent, es rega amb la mànega i diu que no va el que és va instal·lar; demana que 
s’arregli. Bicicleta estàtica a la illeta: la gent gran no hi pot pujar, és massa alta. També demana algun 
banc més i una font. El pipi-can de Bacardí té les fustes en mal estat i demana que es canviïn. 
Pregunta si, al c. Benavent, la pacificació arribarà a Av. de Madrid?   
Afegeix que el Bus  75  va molt malament de freqüència (canalla, escoles...) 
Regidor: la pacificació arribarà fins Av. De Madrid i de la resta prenem nota per a resoldre-ho. 
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Ciutadà: a la Trav. Corts, 142,de Comandant Benítez fins passat l’hotel, la vorera és insuficient ja que en 
pocs metres condensa molta gent de pas, la parada del bus, la sortida metro, els visitants del Barça, els 
bars amb vetlladors, cotxes aparcats... 
Regidor:  Aquell tram és estret i cal fer més ampla la vorera. En prenem nota. 
 
Ciutadà:  a la microurbanització hi manca el rètol indicatiu de la futura residència. En aquell mateix 
espai, hi ha molt incivisme per part dels amos de gossos i reclama que se’ls multi. 
Regidor: Posarem una tanca a l’espai per a que la zona d’espai infantil quedi protegida i diferenciada. 
 
Ciutadà:  a la Ctra. De Collblanc  s’han tornat a endura la  placa de ferro. Demana trobar solució per a 
que no se l’enduguin. També expressa la seva queixa que, aquells pacients del CAP que han de fer 
rehabilitació són enviats a 3 Torres. 
 
Ciutadà: (c. Cardenal Reig). Tarja verda: es queixa que  els veïns del carrer no tenen dret a tarja perquè a 
la porta de casa no tenen la zona pintada de verd. Ho consideren molt injust i demanen que es resolgui. 
Regidor: La demanda és de sentit comú i hi insistirem per a que es resolgui. 
 
Ciutadà: demana uns urinaris públics als jardins Bacardí i exposa la presència reiterada d’un grup 
d’indigents al parc. Demana si no se’ls pot ajudar d’alguna manera.  
 
Ciutadà:  es va reunir  amb la G.U.- denuncia les motos en vorera. Exposa que als jardins Bacardí la G.U. 
va multar una senyora (250€) per dur el gos deslligat. També denuncia una pilona davant la porta del 
taller ocupacional Ariadna que dificulta la mobilitat dels nois.  
Regidor: coneixem el tema i s’ha de canviar. 
 
Ciutadà: felicita per la pacificació del  c. Benavent. Però es veu inacabat: algú ha caigut, hi ha sorra a la 
plaça dura, encara hi ha els pals de telèfon, el paviment sota el mural no s’ha pintat i desmereix... 
Regidor: és cert i ho anirem polint 
 
Ciutadà: manifesta que viu al c. Felipe de Paz i que no li agrada el que s’ha fet al c.Benavent. Són 11.000 
habitants, no hi ha residència d’avis, la plaça és de dubtós gust, hi ha elements lliscants, l’entrada en 
cotxe per Trav. de les Corts és molt perillosa, no entén el pas de vianants al mig del carrer i hib continua 
havent soroll i fum els dies de futbol. 
Regidor: algunes de les problemàtiques són recurrents. Revisarem aspectes com el de l’entrada al 
carrer. 
 
Ciutadà:  Manifesta que és la primera vegada que ve. Opina que les obres de Benavent són molt lletges, 
manquen bancs, no hi ha zona infantil, esperava quelcom més tradicional. Tema incivisme Barça: G.U. 
no apareix i suggereix que es tanquin els bars com a mesura contra l’incivisme. Els pipi-cans han d’estar 
nets. Parcs infantils: creu que caldria establir horaris per nens i horaris per gossos. També opina que el 
Punt Verd espatlla el carrer. 
 
Ciutadà: la representant de l’Escola Bressol Bacardí manifesta la seva preocupació per la Pl. Ceràmiques 
Vicens ja que hi veuen un ambient dubtós. Demana que s’hi instal·li alguna cosa per nens i creu que està 
massa utilitzada pels gossos. 
 
Ciutadà: opina que l’ampliació de voreres no ha servit pels vianants sinó per la restauració, parla també 
del tram de Travessera de les Corts entre Comandant Benítez i Carles III. 
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S’afegeix a la proposta de tancar botigues el dia de partit. 
 
AMPA Can Bacardí: Pregunta  què es farà a la micro urbanització. També demana si cal permís per  a 
fer-hi festes infantils.  
Gerent: Es tancarà i s’hi posarà una zona infantil. A Ceràmiques Vicens  hi ha una nova replantació. 
Regidor: cal permís, sí.  
 
Ciutadà: sobre l’accés en cotxe els dies de futbol, demana recuperar la tarja de resident. Manifesta que 
hi ha brutícia en dies de futbol i es queixa del que queda a la seva zona enjardinada. 
Mitjana a Riera Blanca: el gir en moto és molt ample; demana si es pot reduir 1 m. 
Regidor: Ho estudiem. 
 
Ciutadà: en relació amb el projecte de les Superilles, tracta el tema dels residus orgànics i afirma que a 
l’estiu, la descomposició generarà olors i els contenidors sense tapa facilitaran que es noti molt. 
Web: dins de pressupostos de BCN, quina és la part que s’aplica al Districte i aquest apartat hauria de 
ser subjecte a opinió de la gent. Torna a demanar les actes al web municipal. 
 
Ciutadà: Es va demanar senyalització per a indicar el camí als visitants museu del Barça i algú el va pintar 
i més tard, se’l van endur: cal reposar-lo. 
 
Ciutadà: al c. Maria Barrientos hi ha un Local de festes que  a l’estiu funciona fins altes hores. Ha avisat a 
G.U. però no funciona. 
Regidor: Revisem el tema. 
 
Ciutadà:  Afirma que els bancs públics dels jardins de la Maternitat són molt baixos i demana que els 
aixequin.  
 
Ciutadà: Afirma que el carril Bici va molt bé, però a Sant Ramon molt sovint al bicing no hi ha bicicletes. 
Exposa que la paret de l’ edifici del Polo té totxanes en mal estat i gent hi ha caigut. Es queixa que la 
recollida d’escombraries es fa  a les 5h del matí. Afirma que 3 vegades s’han canviat elements a Can 
Rigal. Demana que es pintin els bancs de Sant Ramon, pregunta pel local i per les pistes de la petanca i 
per la urbanització necessària a l’entrada del Club Laietà.  
Gerent: Farem pintar els bancs, revisarem la reposició de bicicletes del bicing i millorarem la  vorera del 
Polo. Tornarem a posar la placa de senyalització cap al Barça. 
Petanca: Recorda tot el procés de recerca d’un nou local. S’ha refet el contracte, ja tenim local i s’hi han 
de fer millores. 
Local de festes del c. Maria Barrientos; el coneixem. Tenim actes de les inspeccions fetes. G.U. ha de 
prioritzar les urgències i a vegades deu haver coincidit.  
Superilles: s’anirà fent tot. Es mirarà l’element adequat per a que no quedi obert el contenidor. 
 
 
El Regidor intervé per a recordar als presents que aquest és el darrer Consell de Barri d’aquest mandat i 
agraeix a tot els que han participat sempre i també els que venien per primera vegada la seva assistència 
i les seves aportacions.  
Dóna les gràcies als tècnics municipals que sempre interaccionen, així com als companys de Govern i 
d’oposició, tant per la presència com per la feina feta. 
Finalment, es posa a la disposició de tots.  
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Sense més assumptes que tractar, el Consell de Barri de La Maternitat i Sant Ramon es clou a les 20.30h 
 
 
 
  LA SECRETÀRIA 

 
Lídia Gàllego 

 
 
 
Vist i Plau 
 
EL PRESIDENT DEL  
CONSELL DE BARRI DE LA  MATERNITAT I SANT RAMON 
 
Antoni Vives i Tomàs 


