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

 
 
A Barcelona, a les 19.00 hores del dia 9 de març de 2016, s’inicia la sessió del Consell de Barri de la 
Maternitat - Sant Ramon, reunit al Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (Riera Blanca, 1). 
 
La taula que presideix el Consell està formada per: 
 
Presidenta: Laura Pérez 
Vicepresidenta: Mari Carmen Turigas 
Gerent: Joan Cambronero 
Consellera tècnica: Tatiana Guerrero 
Consellera de barri: Laura Cañadas 
Secretària: Rosa M. Andrés 

 
Hi assisteixen 32 veïnes i veïns a títol personal i representants de les entitats: 
- AV Avinguda de Xile  
- AV Camp Nou  
- Taller Ocupacional Ariadna 
-  AV i Comerciants Racó de les Corts 
-  AV Sant Ramon 
-  Centre Ocupacional Paideia 
- Banc Solidari de Serveis Gratuïts 
I consellers dels grups municipals: 

- CiU: Àngels Ventura, Matias Ramon 
- Ciutadans: Pau Guix 
- CUP: Marc Faustino  
- ERC: Jordi Castellana  
- PPC: Xavier Cañigueral  
- PSC: Carlos Hornero 

La regidora, Laura Pérez, dóna la benvinguda i agraeix la participació de tots els presents. Tot 
seguit fa esment dels temes que es van recollir a la Comissió de Seguiment. En aquest cas aquesta 
comissió va decidir tractar de manera monogràfica del Pla d’actuació del districte (PAD). 
S’ha determinat cercar el suport de personal de dinamització, que és el mateix que estan fent els 
debats dels diferents àmbits. 



 
 
 
 
 
 
 
 

En aquest cas es divideix els assistents en dos grans grups amb la finalitat de recollir les propostes i 
temes que més preocupen i amb els quals es demana que el Govern actuï. 
Les propostes que surtin s’adjuntaran a la plataforma decidim.barcelona, si no s’hi han inclòs amb 
anterioritat. 
En una segona part es demana als assistents que facin un exercici per determinar el que voldrien i 
el que no desitjarien mai per al seu barri. 
 
 Valoració recollida per part del personal de dinamització 

Ha estat un grup amb molta participació activa i amb molt respecte a la participació dels altres i a 
escoltar totes les paraules. L’ànim del grup està posat en la cura i la recuperació del barri i l'atenció 
que s’ha de donar a la gent de totes les edats i a la seva relació amb l’espai Barça.  
Preocupa molt que les seves inquietuds tinguin resposta i no es quedin en meres reflexions i 
paraules, repetides, ja, moltes vegades.  
El grup té molt sentit del seu barri, reclama la recuperació de la identitat del barri i trobar, 
reconstruir ponts referents on la gent es relacioni els uns amb els altres.  
 
 PROPOSTES PLANTEJADES 

 
• Interrelacionar el Barça, la Universitat i el barri  

Aquestes grans institucions haurien de ser un motor per al barri, s'haurien d'implicar en les 
dinàmiques del barri i el districte aportant dinàmiques de promoció econòmica i social, en comptes 
d’envair amb les seves activitats.  

• Construcció de la residència de gent gran al carrer Benavent 
• Cura i atenció de la relació amb el Barça. Millorar la relació amb el FCB 

En les intervencions dels participants s'ha insistit a posar alertes d’atenció respecte a la relació del 
barri amb el FCB i el seu entorn, així com a tenir cura dels temes de convivència i seguretat. 

• Crear espais de cohesió i trobada per a totes les edats 
Intervencions referents a aquests espais com a elements importants de referència i de recuperació 
de la identitat de barri. 

• Millorar la convivència i tenir cura dels carrers secundaris del barri i de les condicions 
higièniques d'aquests 

Intervencions referents a aquests espais com a elements importants de convivència i de 
recuperació de la qualitat de vida del barri. 

• Els veïns creuen que el barri necessita: Baixar la contaminació acústica i atmosfèrica, 
millorar la freqüència del transport públic, millorar la comunicació, posar en marxa 
l'estació L5 (Ernest Lluch). Habitatges per als joves i les persones grans, centres de dia, 
escoles bressol.  

 
En l’altra part de la sessió, que feia referència a com es volia el barri d’aquí a 10 anys, les respostes 
van ser les següents: 

- Sense sorolls de cotxes. 
- Camions d’escombraries elèctrics. 
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- Que motos, bicicletes i cotxes respectin les voreres. Un barri on puguin conviure vehicles i 
vianants. 

- Que no hi hagi indigents. 
- Un barri verd. 
- Que els nens i les nenes tinguin escoles bressol públiques. 
- Que hi hagi un espai gran d’esbarjo i que estigui pensat i diferenciat per als diferents grups 

d’edat. 
- Que tothom tingui accés a l’escola pública. 
- Una ciutat accessible per a tothom. 
- Habitatge per a tots, i particularment gent gran i persones amb discapacitat. 
- Que les persones siguin respectuoses i més cíviques. 
- Reducció de la contaminació. 
- Residència d’estudiants autogestionada. 
- La utilització dels espais de la Maternitat per al barri. 
- Més regulació de les antenes de telefonia mòbil. 
- Un hospital públic. 

 
Sense més temes per tractar, es tanca la sessió a les 21.10 hores. 
 
 
Barcelona, març del 2016 


