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

A Barcelona, a les 19 h del dia 20 de març de 2017, s’inicia la sessió del Consell de barri de la Maternitat i 
Sant Ramon, reunit al Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx (Riera Blanca, 1) 

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President del Consell:  Agustí Colom i Cabau, regidor del Districte 
Conseller de barri: Carlos Hornero Sánchez (PSC-CP) 
Conseller tècnic: Antoni Coll Tort (BComú-E) 
Gerent del Districte:  Joan Cambronero Fernández 
 
Hi assisteixen els consellers següents: 
 
Laura Cañadas Pla (BComú-E) 
Matias Ramon Mendiola (Grup Mpal. Demòcrata) 
Àngels Ventura i Gol (Grup Mpal. Demòcrata) 
Pau Guix Pérez (C’s) 
Xavier Cañigueral González (PP) 
Jordi Castellana i Gamisans (ERC-AM) 
Marc Faustino Vidal (CUP-PA) 
 
Hi assisteixen 40 persones a títol individual i les entitats següents: 

- Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de les Corts 
- Associació de Veïns Sant Ramon 
- Associació de Veïns del Camp Nou 
- Associació de Veïns Racó de les Corts 
- Associació de Veïns Les Corts Sud 
 
Hi assisteixen, dels cossos de seguretat ciutadana, la Guàrdia Urbana del districte (sotsinspector Sebastián 
Alonso Mediavilla). 

Actua com a secretari del Consell el tècnic de barri Josep M. Comorera Villalobos. 
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L’ordre del dia de la sessió és: 

1. Aprovació de l’acta del darrer Consell 
2. Informació sobre les noves línies de la xarxa de bus 
3. Informe de Serveis Socials 
4. Donar a conèixer les entitats del barri: Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 

 
Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació de l’acta del darrer Consell 

Inicia la sessió el regidor del Districte Agustí Colom, que saluda els assistents i sotmet a l’aprovació dels 
membres del Consell l’acta del Consell anterior, celebrat el dia 20 d’octubre de 2016, i enviada amb la 
convocatòria, que s’aprova sense cap esmena. 

2. Informació sobre les noves línies de la xarxa de bus 

Fa l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia Toni Coll, conseller tècnic del Districte. Comenta que encara 
no existeix un retorn definitiu de la sessió informativa i de treball i recollida de propostes de modificacions 
sobre la nova xarxa de bus realitzada al Districte per la Direcció de Mobilitat de l’Ajuntament el dia 25 de 
gener, i que el retorn definitiu es produirà el mes d’abril.  

Explica que la sessió realitzada el 25 de gener, amb una assistència de més d’un centenar de persones, va 
tenir com a objectius explicar la nova xarxa de bus, informar de les modificacions i novetats que comporta 
la futura xarxa de bus en tot el districte i recollir dubtes, queixes i propostes de la ciutadania. Així mateix, es 
van treballar en taules les propostes de modificacions dels veïns a les noves línies i traçats que es presenten 
en aquesta nova fase d’implantació de la nova xarxa. 

Mitjançant una presentació amb PowerPoint, presenta la situació actual de línies horitzontals, verticals i 
diagonals i la xarxa convencional i explica la situació de la nova xarxa de bus respecte dels equipaments i 
serveis del districte. 

A continuació passa a detallar les modificacions que es proposen en aquesta fase d’implantació de la xarxa 
que afecten el barri de la Maternitat i Sant Ramon, com ara la reconversió de la línia convencional 32 en 
D40, de la línia 60 en H2 amb gairebé el mateix recorregut i de les línies 66 i 41 convertides en V7, V9 i V11. 
Fa referència a la modificació del 54, que escurça el final per enllaçar amb la V1. 

Pel que fa a la línia V5, indica que des del Districte ja s’havia demanat de modificar la proposta del seu pas 
pel nucli antic de les Corts, i, per tant, que no es produís el pas per Joan Güell en el tram superior, cosa que 
el Departament de Mobilitat va acceptar i la va fer baixar per Carles III en aquest primer tram. 

Pel que fa a la línia H8, explica que la proposta de Mobilitat de fer el recorregut de tornada per l’avinguda 
de Madrid troba una gran oposició per part dels veïns, per la pèrdua de connexió amb el centre de les Corts 
i amb els centres sanitaris i d’atenció primària. Indica que Mobilitat s’ho està estudiant, ja que el Districte 
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insisteix en aquesta demanda, i que és molt probable que la proposta definitiva sigui que aquesta línia 
circuli tant anada com de tornada per la travessera de les Corts, tal com es fa en l’actualitat. Es refereix 
també que va quedar recollida la demanda veïnal d’allargar la finalització de l’H10; ara quedaria escurçada. 

Altres qüestions proposades en la sessió del 25 de gener van ser la millora de la freqüència de pas i la 
instal·lació de més marquesines d’autobusos, elements que també es tindran en compte en la proposta 
final. 

Es pregunta per la finalitat que la línia H10 vagi ara només fins a l’estació de Sants. Es respon que el motiu 
és la connexió amb altres línies, ja que la finalitat de la nova xarxa és la interconnexió.  

Per part d’un representant d’El Racó de les Corts, es pregunta per la no arribada de la línia 50 a Riera 
Blanca, i per la desaparició de la línia 157, que va a Cornellà. Es respon que aquestes qüestions estan 
incorporades a les demandes efectuades en la sessió del 25 de gener però que el tema del 157 es 
traslladarà a Mobilitat. 

Un veí demana que es concreti el final que tindrà la línia 54, ja que ara fa un recorregut per tot el barri de 
Sant Ramon, que afecta 5.000 veïns. Toni Coll reitera que creu que el tema va per bon camí i que la 
proposta del Districte és que arribi als jardins d’Ernest Lluch.  

Es pregunta per la línia 59, i es respon que en aquesta línia no hi ha canvi. Igualment, es pregunta per la 
línia 75 i es contesta que no té modificacions. 

En una intervenció, es critica la nova xarxa de bus per l’augment que ha experimentat el temps d’espera 
des que es va implantar, i també es diu que aquesta nova xarxa crea confusió.  

La representant de l’Associació de Veïns del Camp Nou comenta que algunes línies ara van molt atapeïdes 
en determinats horaris o èpoques de l’any. 

En una altra intervenció d’un veí, es critica que no hi ha informació de la nova xarxa i de les propostes de 
modificació, ja que no es troba res al web del Districte i al web municipal només indica que s’està fent un 
procés participatiu i concretament de la sessió de dia 25 de gener, però que no hi ha la informació del 
treballs realitzats en el procés participatiu, ni de com s’hi pot prendre part. 

Toni Coll acaba comentant que cal esperar que la nova xarxa estigui implantada en la seva totalitat per 
veure el resultat que es pretén de millora en la qualitat global de tot el servei en aspectes com la velocitat, 
la freqüència, connectivitat i la comoditat. Les noves línies de la fase actual d’implantació estaran en 
funcionament a partir del novembre d’enguany, i a finals del 2018 ja hi haurà tota la xarxa instal·lada. 

3. Informe de Serveis Socials 

La Sra. Marta Fité, directora territorial de Serveis Socials de Sarrià - Sant Gervasi i les Corts, explica les línies 
principals d’actuació de Serveis Socials en el districte.  
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Explica l’esquema del circuit d’atenció de Serveis Socials, que es basa en un dispositiu d’atenció telefònica i 
presencial, en una unitat de gestió administrativa, en una unitat de primera atenció i en una unitat de 
seguiment i tractament i atenció col·lectiva. 

Explica que es treballa amb una xarxa de serveis integrada per les escoles i instituts, Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra, centres de salut, la Direcció General d’Atenció a la Infància, la Fiscalia de Menors (es 
demanen estudis de situació de risc dels infants), i entitats i serveis del territori, entre altres. L’objectiu és 
atendre persones amb fragilitat econòmica o socioeconòmica. 

Fa referència al catàleg de serveis. Serveis d’ajuda a domicili, amb treballadores familiars, auxiliars de la llar, 
àpats socials, arranjaments de la llar i neteges de xoc.  Inserció laboral, amb el programa Làbora. Suport 
econòmic d’inclusió (ajudes urgents i puntuals per diferents conceptes). Accés a serveis especialitzats i 
tràmits per altres prestacions socials. 

Dona les dades de les persones ateses a la Maternitat i Sant Ramon l’any 2016, amb un total de 1.146 
persones ateses. Per franges d’edat, les persones ateses són: de 0 a 14 anys, 102; de 15 a 17 anys, 27; de 18 
a 25 anys, 48; de 26 a 64 anys, 424; de 65 a 74 anys, 101, i de més de 75 anys, 444. 

Pel que fa al projecte Radars, d’atenció a persones grans en situació de soledat, dona les dades següents: 
nombre d’entitats participants, 21; nombre de radars veïnals, 40; nombre de farmàcies, 15; nombre de 
radars comercials, 109; nombre de persones detectades, 74. Totes aquestes persones reben trucades 
periòdicament per part dels voluntaris per interessar-se pel seu estat. També es preveuen accions properes 
de difusió d’aquest projecte entre el veïnat. 

També fa referència als altres projectes, com el suport a cuidadors, “Sortim en companyia”, les comissions 
socials escolars, la xarxa d’infància i adolescència o “Efecte mirall” als instituts. 

Pel que fa als ajuts econòmics proporcionats pel Centre de Serveis Socials Maternitat - Sant Ramon l’any 
2016, s’han proporcionat 437 ajuts a infància i 9 a famílies monoparentals. Per altres tipologies d’ajut, 
destaquen amb els d’alimentació (269), habitatge i allotjament (106) i escolar (60), i la resta són els 
adreçats a habitatge i manteniment, lleure, roba i higiene personal, salut i transport. En total s’han 
proporcionat 1.102 ajuts, per un import de 204.543 €. 

Altres dades facilitades (dades del Districte) són les places ofertes d’àpats en companyia (140), amb un 99% 
d’ocupació, les persones usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària ateses (756, de 709 llars), el nombre de 
llars ateses amb teleassistència (3.312), el nombre de persones ateses amb teleassistència (3.751) i el servei 
d’atenció a persones amb dependència (2.520). 

En una intervenció d’un veí es demana que aquesta informació estigui publicada i també comparada amb 
altres barris i districtes.  

Es pregunta també pel nombre de persones cuidadores ateses que s’ha donat (13), que es considera baix. 
La mateixa veïna pregunta si les persones que estan ingressades en residències troben facilitats per poder-
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se relacionar amb l’entorn. També pregunta per les persones sense sostre i quina atenció se’ls dona. Marta 
Fité contesta que les persones cuidadores tenen moltes dificultats per poder participar en aquestes 
accions, i que el nombre de 13 tampoc es pot considerar baix. També respon que els captaires rarament 
són veïns del barri, i molt sovint són d’altres municipis, que no estan disposats a modificar el que fan, i que 
les persones sense sostre tenen un servei d’atenció específic que se’ls proporciona al lloc on es troben per 
poder-los atendre amb un equip multidisciplinari, encara que no se’ls pot treure de dormir al carrer per 
obligació. 

En una altra intervenció es pregunta sobre les targetes blanques i en què consisteixen. Marta Fité contesta 
que són uns ajuts econòmics de 100 € per infant o famílies amb uns llindars econòmics determinats. 

Un veí fa una reclamació que la cita prèvia a serveis socials té 30 dies d’espera. Marta Fité contesta que a 
les Corts no és així. 

Es pregunta sobre la llar residència que estava previst construir i si està previst informar sobre el tema en 
un futur Consell de barri. 

Es pregunta també pels captaires que van amb gossos, que no sembla que tinguin control sanitari. 

El regidor del Districte Sr. Agustí Colom contesta també a les preguntes i intervencions. Pel que fa a la 
informació sobre Serveis Socials, remet a l’anuari estadístic de l’Ajuntament, amb dades de Serveis Socials. 
Sobre la residència de Benavent, indica que és una demanda municipal però que la competència és de la 
Generalitat, que no va complir en el seu moment amb el que ja estava pressupostat. S’ha proposat des del 
Districte, a través del grup parlamentari, una esmena al pressupost per fer la residència. L’Ajuntament no 
pot construir perquè no té la titularitat d’aquest servei i no el pot gestionar.  

Sobre el tema dels gossos que van amb persones sense sostre, diu que tot el que està a la via pública està 
controlat i que s’informarà a la propera comissió de seguiment de quina manera es fa aquest control. 
Confirma el que ha indicat Marta Fité al voltant de les persones sense sostre. 

4. Donar a conèixer les entitats del barri: Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3 

El Sr. Manel Martí presenta l’entitat de la qual és president, que es troba al carrer del Cardenal Reig, 
número 32. Explica que l’entitat està enquadrada en la Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb 
Discapacitat de les Corts. 

B1 + B2 + B3 són les diferents categories de discapacitat visual, l’entitat és la única a Catalunya que atén a 
persones de tots els graus de discapacitat visual. Fa 23 anys que funcionen a Catalunya i presten tots els 
serveis que necessiten les persones cegues o amb baixa visió.   

L’entitat està encarant una nova operació per arribar a les 200.000 persones amb baixa visió que hi ha a 
Catalunya, afectats de cataractes i DMAE (degeneració ocular).  
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L’entitat ofereix descomptes per a l’atenció a malalties visuals i un ample ventall d’activitats (culturals, 
esportives, classes d’anglès i francès...), i realitza una tasca permanent de sensibilització a escoles, grups de 
pares, empreses, etcètera. Té com a projecte la creació d’un Museu dels Sentits, on es difonguin les 
màximes possibilitats que existeixen per a les persones amb discapacitat. 

També actua contra les barreres arquitectòniques que es troben a l’espai públic (cavallets, testos) i que els 
resulten molt complicats de detectar a les persones invidents. Aquesta lluita està transformant la ciutat, 
amb multitud d’actuacions que estan fent la ciutat molt i molt accessible per les persones amb discapacitat. 
També s’està lluitant per l’autonomia i la vida plena (afectivitat, sexualitat...) de les persones amb 
discapacitat. 

S’està intentant que Barcelona sigui la ciutat mundial de la visió amb centres molt avançats. Comenta que 
les malalties visuals s’acabaran resolent. 

Una intervenció veïnal indica que s’ha proposat al FC Barcelona la realització d’un pavelló poliesportiu a 
l’Espai Barça, que tingués en compte les discapacitats. Manel Martí respon que totes les instal·lacions 
esportives avui en dia han de ser accessibles, i que ell creu que el FC Barcelona pot fer una gran operació 
econòmica que hauria de tenir un gran retorn social en forma d’equipaments. 

Una altra intervenció veïnal pregunta pels problemes que poden generar els carrils bici. Manel Martí indica 
que poden ser un problema i també els cotxes elèctrics i híbrids, però que Barcelona s’ha de reconèixer que 
és la ciutat més accessible del món. 

5. Precs i preguntes 
 

Un veí pregunta sobre el nou supermercat que s’està fent al carrer de Mejía Lequerica. L’entrada de 
mercaderies suposarà sorolls i contaminació i inclús problemes de seguretat, ja que es farà per un pas molt 
estret. El regidor contesta que la llicència d’activitat la dona l’Ajuntament si compleix amb la normativa. El 
Districte va paralitzar les obres ja que s’havien iniciat sense llicència, i ara mateix la llicència es troba 
aturada ja que no compleix els requisits i hi ha deficiències en el projecte. Explica que s’ha creat un grup de 
treball sobre el tema amb representants veïnals. Indica també que el tema de la seguretat depèn de 
l’informe que en faci Bombers. Igualment, l’operador ha de provar que tingui dret de pas per les zones 
comunitàries. 

Una veïna pregunta sobre el projecte de fer el carrer Maternitat de doble sentit, i que s’haurien de protegir 
els pins centenaris. Es respon que aquesta actuació depèn de la definició final del projecte de l’Espai Barça. 
També pregunta sobre com es pot controlar que les terrasses del bar ocupin l’espai que tenen assignat. El 
regidor respon que qualsevol ciutadà pot denunciar si no s’adeqüen a la llicència, i que el local ha de tenir 
exposada una targeta amb les dades de la terrassa autoritzada.   

Es pregunta per una macrosuperfície que s’hauria de fer a la travessera de les Corts. El regidor contesta que 
no li consta, però que es mirarà. 



 
 

 
 

7 
 

Un representant veïnal manifesta la seva preocupació pel deteriorament de l’atenció sanitària, ja que les 
llistes d’espera estan augmentant. 

Es demana que als Consell de barri hi hagi un historial de seguiment dels temes tractats i que hi hagi més 
obertura de dades del Districte. També el mateix veí demana que hi hagi una antena Cibernàrium de 
Barcelona Activa a les Corts, i inclús més d’una de la projectada a la nova biblioteca.  Es respon que 
efectivament hi haurà una antena Cibernàrium a la biblioteca del Districte prevista per l’octubre. Pel que fa 
a l’obertura de dades, es tracta de la possibilitat de tenir accés a informes de l’Ajuntament, bàsicament que 
es fan a les àrees.  

Un representant de l’Associació de Veïns del Camp Nou expressa la seva preocupació per la inseguretat que 
genera la circulació de bicicletes, i un veí pregunta si hi hauria la possibilitat que les bicicletes haguessin de 
tenir matrícula. El regidor respon que s’han donat dades de sancions que la Guàrdia Urbana ha posat a 
usuaris de bicicletes. S’ha de combatre l’incivisme de tota mena. Pel que fa a la matriculació de bicicletes, 
no és obligatori però s’està considerant per part de Mobilitat. 

El regidor agraeix la participació i l’assistència, i clou el Consell de barri de la Maternitat i Sant Ramon a les 
21.45 h 

 


