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CONSELL DE BARRI DE LA MATERNITAT-SANT RAMÓN.  

10 de novembre de 2015. 19 h. Centre cívic Joan Oliver Pere Quart 

Presentació del Consell de Barri. 19:00 - 19:15. 

La regidora dona la benvinguda als participants al Consell de Barri i fa la presentació de l’equip 

de govern. Explica que es vol repensar la funció del Consell de Barri, per això s’està fent un procés 

d’acompanyament amb una empresa externa que es diu Raons Públiques i que la intenció d’avui és 

treballar amb els temes que preocupen al barri. 

Abans de començar amb aquesta feina,  es vol donar resposta a alguns dels temes que es van 

plantejar a la Comissió de Seguiment.  

 Els temes als quals es dona resposta són els següents: 

- Residència Benavent:  

 

 S’informa que la residència de Benavent és un equipament competència de la Generalitat, com 

s’ha anunciat ja en diverses ocasions, la funció per tant del districte i dels veïns i veïnes, hauria de 

ser la de fer pressió per a posar sobre l’agenda política de la Generalitat la construcció de la mateixa. 

Des del Districte ja hem anunciat a la Generalitat la nostre posició al respecte, i ho seguirem fent al 

llarg del temps, però també volem anunciar amb claredat la dificultat que representa en l’actualitat 

per a la Generalitat i que tenim poques possibilitats. 

- Informació sobre els menjadors públics: 

 

Menjador Social Les Corts: Carrer Equador, 51. Disposa de 100 places i actualment te una ocupació 

del 100%. El menjadors socials tenen com a objectiu:  

Oferir a les persones en situació d’extrema pobresa de la ciutat un àpat diari  gratuït suficient dietètica i 

nutricionalment.  

Completar, els plans de treball dirigits a la reinserció social de les persones ateses, establerts des dels 

Serveis Socials, pel que fa a la millora o canvi d’hàbits d’alimentació, higiene, relacionals i de salut. 

Atendre, acollir i derivar, si escau, a la xarxa de serveis establerts a la ciutat, a les persones que 

accedeixen als menjadors de manera directa. 

Van adreçats a : 

Persones soles, sense lligams familiars i en situació d’aïllament social. 

Persones sense sostre, o que viuen en pensions. O habitacions com a rellogats sense dret a cuina. O 

en habitatges sense condicions per cuinar.  

Persones que tot i viure en habitatges en bones condicions,  requereixen un seguiment dels hàbits 

d’alimentació, relacionals, higiene o de salut. 

Persones sense ingressos, en situació d’atur i amb poques perspectives laborals, o persones que 

cobren prestacions mínimes (bàsicament pensions no contributives o renda mínima d’inserció), que no 

cobreixen les necessitats bàsiques d’alimentació i habitatge. 
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Persones amb problemàtiques de salut associades: consum de tòxics, alcoholisme, problemes de salut 

mental, malalties físiques i/o orgàniques cròniques i d’altres. 

L’accés es realitza: 

Per derivació dels Serveis Socials Bàsics municipals de territori, SIS, CPA i del SAIER o pels 

professionals de les entitats socials. 

Servei d’Àpats en Companyia de les Corts  : Carrer Fígols,  23. Disposa de  35 places  i actualment  

té una ocupació d'un 96%. El servei d’Àpats en Companyia de Les Corts, es va inaugurar el 15 de 

setembre de 2014 (anteriorment ubicat a Residència Sanitas Les Corts). 

Van adreçats a : 

Persones majors de 65 anys o, excepcionalment de més de 60 anys,  amb certificat de reconeixement 

de grau de discapacitat de més del 33% o en situació de risc i necessitat social, que compleixin  

almenys una de les següents condicions: 

Que requereixin suport per cobrir les necessitats bàsiques d’una alimentació adequada, dietètica i 

nutricional i d’un espai  relacional acollidor que faciliti vincles d’ amistat i de connexió amb la comunitat. 

Persones grans soles en risc d’aïllament social. 

Persones grans que viuen en habitatges sense condicions per cuinar. 

Persones grans que tot i viure en habitatges en bones condicions, requereixen un seguiment dels hàbits 

d’alimentació, relacionals, d’ higiene i de salut fora del seu domicili. 

L’accés al servei es farà a través dels Centres de Serveis Socials. El servei tot i tenir un cost estipulat 

per les ordenances municipals vigents de preus públics, el treballador/a social  referent farà la valoració i 

establirà el temps de prestació i l’aportació econòmica per àpat que haurà de fer la persona usuària en 

la modalitat d’àpats en companyia.  

Existeixen també dos menjadors gestionats per entitat són:  

Menjador Parròquia Sta. Tecla: Avda. Madrid 107 BCN. (dinars i accepten famílies) 

Parròquia Maria Reina: Carrer Moneders, 23 BCN (sopars a les 18:00h.)  

 

- Informació sobre la situació dels indigents a la plaça Bacardi: 

 

La detecció de persones que viuen al carrer es realitza tant pels serveis municipals com per la 

col·laboració ciutadana: 

Els serveis especialitzats del SIS (Servei d’Intervenció Social) , servei depenent del Departament 

d’Intervenció Social a l’Espai Públic de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest equip fa recorreguts habituals 

per la ciutat de Barcelona i actua amb més intensitat en aquells llocs que es reclamen des dels territoris. 

 

La seva feina es complementa per la resta de serveis municipals que actuen com a detectors de casos 

(Guardia Urbana, Serveis de Parcs i Jardins, Serveis a les persones i al Territori, Serveis de Llicències i 

Espai Públic ...) i la col·laboració veïnal de les entitats i ciutadans individuals que posen en el nostre 

coneixement els diferents casos 
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Un cop es detecta un cas, es centralitza el seguiment en la Direcció de Serveis a les Persones i Territori 

del Districte, que contacta amb els serveis del SIS. Els serveis del SIS van al lloc assenyalat i 

estableixen una relació de treball i confiança amb les diferents persones. En un primer moment i fet un 

primer diagnòstic, se’ls ofereixen els diferents serveis existents a la ciutat que hi ha a la seva disposició. 

En el cas de rebutjar-los, es manté el treball social i els contactes continus amb les persones,  per anar 

reconduint, dins de les possibilitats, cada un dels temes. 

En el cas dels jardins de Bacardí s’ha fet un seguiment continuat des de l’any 2010. La darrera 

intervenció va donar lloc a un informe proposta perquè es fessin diverses actuacions com ara suprimir 

aquella vegetació que facilita o pot facilitar l’ocultació de pertinences o bé que facilita certa ocultació de 

persones. Darrerament no s'ha constatat ús nocturn de la plaça. 

 

- Informació de l’estat del projecte La Caldera. 

 

La Caldera és un projecte col·lectiu, liderat per un grup d’artistes que neix originàriament l’any 1995 a la 

Vila de Gràcia. Ha estat durant 20 anys un centre de creació de dansa i arts escèniques pioner. El nou 

projecte La Caldera Les Corts neix fruit de l’esperit de l’experiència de la Caldera original i s’incorpora a 

la xarxa pública de les fàbriques de creació impulsada per l’Institut de Cultura de Barcelona a l’abril de 

2015. 

Està ubicada als antics cinemes Renoir, carrer d’ Eugeni d’Ors, 12. Uns espais rehabilitats i adaptats per 

l’Ajuntament de Barcelona i amb una cessió de la gestió de l’equipament. 

Actualment el Districte de les Corts estem treballant amb la Caldera en el programa “Dansa a les Corts”, 

per tal de treballar la dansa i les arts escèniques des de la proximitat del territori. La proposta es divideix 

en tres parts, en les que encara estem treballant: 

-Dansa a les escoles, un projecte de caràcter pedagògic 

- Cicles de programació, per a públic adult i públic familiar. Amb participació en els grans esdeveniments 

del calendari festiu del territori 

- Residències. Suport a la creació. Fent especial esment una nova residència adreçada als no 

professionals o amateurs per fomentar la pràctica de la dansa. 

 

- Estat i usos del local del carrer Cardenal Reig. 

 

Es tracta d’un local existent al carrer Cardenal Reig núm 15 reformat pel Districte de les Corts, en el 

barri de Maternitat-Sant Ramon. L’objectiu és que en aquest local es puguin fer activitats i projectes amb 

les entitats del territori. Iniciem l’activitat amb dues entitats  

- Banc Solidari: Amb una ampliació del seu projecte de suport escolar a nens/es   

- Club de petanca Sant Ramon: Un espai on realitzar les seves activitats i propostes educatives 

complementàries de promoció amb el territori. 

Resta obert a possibles noves demandes que puguin conviure amb les inicials. 
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- Informació sobre l’estat del Metro L9-L5. 

Línia 9: 

El nou tram serà de 15 estacions, entre la Terminal T1 del Prat y Zona Universitària. La entrada en 

servei del tram està prevista per a principis del primer trimestre del 2016 (previsiblement al febrer) 

Línia 5: 

Les obres de l'estació de Metro Ernest Lluch de la línia 5, estan aturades des del 2011 amb projecte 

executiu redactat per tal d’acabar l’interior de l’estació, amb un pressupost de dotze milions d’euros. 

Aquesta actuació depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de 

moment no hi ha data per reprendre les obres. 

Després d’aquesta part informativa , la consellera tècnica presenta, el desenvolupament del procés 

participatiu del Pla d’Actuació del Districte i el Pla d’Actuació Municipal. Es fa una presentació on 

s’exposa el calendari i els objectius del procés participatiu. 

Com a intencions que s’esperen del procés participatiu es destaquen: 

- Diversitat i pluralitat d’opinions i interessos 

- Que els barris siguin els protagonistes del PAM  

- Escoltar la veu dels col·lectius “invisibilitzats”  

- Donar a conèixer les línies d’actuació del Govern 

- Crear un debat ciutadà sobre la política municipal 

 

Aquest procés s’estructurarà en 3 fases: 

- Fase 1: Novembre - Gener. 

- Aportacions d’entitats, col·lectius i associacions. 

- Consells i espais de participació regulars. 

- Fase 2: Gener - Març 

- Consensos dels tallers i jornades participatives. 

- Aportacions via participació digital. 

- Fase 3: Abril - Juny - Juliol.  

- Redacció del document final. 

Torn obert aclariments 19:25 - 19:30. 

Després del bloc informatiu s’obre un torn de paraules per aclarir dubtes o fer comentaris al voltant del 

que s’ha explicat fins ara. 

Hi han dos paraules de dos veïns: 

- El primer diu que està bé que es facin canvis, però reclama millores, que fa temps que es venen 

reclamant, com per exemple,  posar els ordres del dia i les actes al web. Sembla que ara es 

posen, però triguen molt en penjar-les. També reclama que quines diferencies hi haurà  respecte 

de les plataformes web que existeixen actualment (la pàgina de Govern Obert). 

- Un altre veí que reclama que el que es treballi en els processos participatius i espais de 

participació realment es faci, com ha passat fins ara. 
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Treball grups. Primera recollida de propostes. 19:45 - 19:45. 

A partir d’aquest punt es presenta la dinàmica que es té preparada per a treballar en grups. Els 

dinamitzadors fan la presentació de com s’ha pensat treballar. D’una banda hi haurà un espai on 

recollir aportacions per al PAD-PAM o per a la resta de temes d’interès per als veïns. En l’altre espai 

recollirem aportacions i propostes de millora per a l’espai del Consell de Barri. Farem dos grups, però 

farem una rotació de grups, així tothom podrà treballar els dos panells i veure les aportacions de la 

resta dels veïns i veïnes. 

La dinàmica de grups triga aproximadament una hora. Els resultats de les aportacions estan 

recollits en l’annex 1.  

Agraïments i tancament. 20:45 - 20:50 

Després de la dinàmica es clou la sessió amb la intervenció de la regidora que agraeix la 

col·laboració de tothom i amb el compromís d’enviar els resultats de la sessió en un termini d’ una o 

dues setmanes. 

 


