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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 13 de juliol de 2017, s’inicia la sessió del Consell de Barri de la Maternitat i 
Sant Ramon, reunit al centre cívic Joan Oliver “Pere Quart”, al carrer del Comandant Benítez, 6. 

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President del Consell:  Agustí Colom i Cabau, regidor del Districte 
Vicepresidenta del Consell: Carme Turigas 
Gerent del Districte:  Joan Cambronero Fernández 
Conseller de barri: Carlos Hornero Sánchez  
Conseller tècnic: Antoni Coll Tort 

Hi assisteixen els consellers següents: 

Jordi Castellana i Gamisans  
Míriam Casanova Domènech 
Matias Ramon Mendiola  
Àngels Ventura i Gol  
Pau Guix Pérez 

Hi assisteixen 52 persones, entre les quals s'identifiquen els veïns David Josa, Sílvia Piquer, Javier 
Barrachina, Mercè Juan, Daniel Fernández i Alex Arias, i les entitats següents: Podem, Associació de Veïns 
Sant Ramon, Associació de Veïns Avinguda de Xile, Associació de Veïns El Racó de les Corts, Associació de 
Veïns Camp Nou , Associació Les Corts Comerç 08028 i Associació de Veïns Les Corts Sud.  

Hi assisteixen també els cossos de seguretat ciutadana, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana del Districte 
(inspector Agustí Maylinch i caporal Carles Sanz). 

Hi assisteix la tècnica del Departament de Participació i Democràcia Activa Eva Albaladejo Mur, i el director 
de Llicències i Espai Públic, Albert Bassas. 

Actua com a secretari del Consell el tècnic de barri Josep M. Comorera Villalobos. 

L’ordre del dia de la sessió és el següent: 

1. Aprovació de l’acta del darrer Consell. 
2. Presentació de la Campanya de Millora de la Neteja de Barcelona. 
3. Informe sobre el barri la Maternitat i Sant Ramon. 
4. Donar a conèixer les entitats del barri: Les Corts Comerç 08028. 
5. Informació i debat sobre el nou Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 
6. Precs i preguntes 

 



 
 

 
 

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 de març i enviada amb la convocatòria, 
que s’aprova sense cap esmena. 

2. Presentació de la Campanya de Millora de la Neteja de Barcelona 

Anna Muñoz, coordinadora de la campanya de millora de la neteja de Barcelona a les Corts, presenta els 
informadors Pep i Adrià que donen a conèixer els aspectes principals del desenvolupament d’aquesta 
campanya municipal. La campanya és de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la neteja 
dels carrers i les places de la ciutat. Es desenvolupa al llarg de tot l’any 2017 amb informadors presents a 
cada districte en horari de 10 a 14 h i 16 a 18 h. 

Comenten les campanyes específiques dutes a terme en relació amb les problemàtiques següents: recollida 
d’excrements de gossos, recollida de mobles i trastos vells, ús de les papereres i seguiment de punts negres 
(llocs concrets on hi ha associats problemes reiterats de neteja que s’utilitzen com a indicadors per a la 
campanya). 

La campanya pretén identificar i corregir les males pràctiques de la ciutadania en relació amb la neteja de 
l’espai públic, identificar aquells comerços que gestionen incorrectament els diferents residus que generen 
i encoratjar les persones responsables de comerços a implicar-se en la correcta gestió dels residus per al 
compliment de la normativa vigent, millorar la percepció ciutadana sobre la neteja de la ciutat i sensibilitzar 
els diferents públics sobre la necessitat de col·laborar en el manteniment de la neteja dels carrers i les 
places de la ciutat. 

En relació amb aquesta presentació, es fan les intervencions següents: 

Una veïna assistent pregunta si s’intervé en el parc de la Maternitat, ja que es troba en molt mal estat. Es 
respon que no, ja que la neteja correspon a la Diputació de Barcelona, titular del recinte. 

L’Associació de Veïns Sant Ramon fa referència al molt mal estat en què es troba l’àrea d’esbarjo de gossos 
dels jardins de Bacardí actualment, pendent de fer-se la renovació d'aquesta àrea prevista properament. 
Indica que es troba en unes condicions higièniques molt dolentes, i presenta fotografies d’aquest mal estat.  

Una altra persona assistent fa referència als problemes de neteja que es produeixen pels gossos als jardins 
de Bacardí i a la Gran Via de Carles III.  

El conseller del Grup Municipal Demòcrata Matías Ramón denuncia la situació de brutícia generalitzada i la 
gran quantitat d’ampolles que es deixen a la sortida de la discoteca Up&Down. Considera que cal millorar 
l’actuació pel que fa a la neteja. 



 
 

 
 

Un veí assistent demana que es faci seguiment d’aquest tema en propers consells de barri. 

El regidor explica que el que s’ha presentat és un servei d’informació i sensibilització per millorar l’acció 
cívica. Les queixes es poden fer pels canals habituals. Indica que es fa una auditoria sobre l’espai públic i 
que les Corts obté una nota molt alta en neteja. 

Un propietari de gos denuncia que no es fa l’adequat manteniment i desinfecció dels pipicans. Explica 
també que als jardins de Can Bacardí hi ha un assentament permanent d’indigents amb gos que no tenen 
presumiblement les condicions de legalitat i control sanitari.  

El regidor indica que l’Ajuntament té un servei específic d’atenció a les persones sense sostre. Indica que, 
com s’ha dit, està previst fer una àrea d’esbarjo de gossos completament renovada amb molt més bones 
condicions que estarà acabada a finals d’any. Indica que la problemàtica referida sobre l’estat actual de 
l’àrea d’esbarjo de gossos es passa a Parcs i Jardins i que es donarà resposta a l’Associació de Veïns Camp 
Nou. 

Una altra persona denuncia la greu situació pel que fa a les persones sense sostre que estan als jardins de 
Can Bacardí, amb greus problemes higiènics. També indica que passa un problema similar al carrer de 
Maria Barrientos, fet pel qual es fan sovint trucades a la Guàrdia Urbana. 

La representant de l’Associació de Veïns les Corts Sud indica que al seu parer el grau de brutícia és normal i 
que és molt més accentuada en els dies de partit del FC Barcelona. 

3.   Donar a conèixer les entitats del barri: Les Corts Comerç 08028 

En el tercer punt es presenta l’associació creada recentment de comerciants de la Maternitat i Sant Ramon 
Les Corts Comerç 08028. Fan la presentació Xavier Catalán, secretari de l’entitat, i Sònia Ferrer, 
vicepresidenta. En la presentació s’indica que l’entitat neix el març del 2017 a partir de reunions i trobades 
de comerços i agents socioeconòmics del barri durant el 2016, i com a resultat també de la feina 
desenvolupada des del Districte i a través de l’empresa de dinamització comercial Sigma. L’entitat vol  
impulsar el comerç i l’activitat socioeconòmica del territori tot millorant la competitivitat dels associats i 
organitzar campanyes de dinamització del comerç. Fins ara l’entitat s’ha organitzat internament i ha anat 
donant veu al barri presentant la seva proposta d’associació als comerços, a les empreses i als professionals 
autònoms. Ha signat el compromís ciutadà per a la sostenibilitat i ha impulsat un projecte amb el Club 
Esportiu Mediterrani i l’Associació Discapacitat Visual Catalunya per fer la piscina del club esportiu 
accessible a persones amb discapacitat visual. L’entitat vol donar-se a conèixer de manera àmplia a la Festa 
Major de les Corts, en contacte amb les associacions de veïns Sant Ramon i Camp Nou. 

El públic aplaudeix la intervenció i es dona l’enhorabona per la iniciativa, i es reconeix la feina que s’ha 
estat fent fins ara. Es formula una queixa per les llicències que es donen a comerços de pakistanesos que no 
estan en bones condicions. El regidor demana als comerciants que s’associïn i Xavier Catalán dona les 
gràcies pel suport rebut des de l’Ajuntament. 

 
 



 
 

 
 

 
 

4. Informació i debat sobre el nou Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona 
En el quart punt es fa la presentació del nou Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona a càrrec d’Antoni Coll. Indica que ja s’ha explicat en diversos fòrums que és un procés que s’està 
portant a terme, que es va iniciar a mitjan abril i que ara està a punt d’acabar-se el període d’al·legacions. 
Es un procés de revisió de les normes vigents des del 2002, recull el treball desenvolupat en el mandat 
anterior i és fruit de la feina duta a terme amb associacions i coordinadores d’entitats que treballen 
habitualment en espais de participació. 
Es refereix als canvis principals que plantegen les normes: la participació ciutadana com un dret, la 
regulació dels canals per a la participació ciutadana i, com a novetat, que es regulen els processos 
participatius i les consultes ciutadanes. 
En el cas de la iniciativa ciutadana, es regula la manera en què s’ha de desenvolupar, mitjançant la recollida 
de signatures i el nombre de signatures establert en funció del que pretén la iniciativa.  
Sobre els processos participatius, es regula com s’han de produir perquè siguin pròpiament un procés 
participatiu. Poden ser sobre qualsevol tema, els pot demanar l’Ajuntament o la iniciativa ciutadana a 
traves de la recollida signatures. S’estableixen les fases que han de tenir: informació, debat i retorn, i el 
termini màxim que ha de tenir un procés. Es regula també el sistema de garanties perquè els processos 
siguin efectius.  
Explica que en el web Decidim Barcelona hi haurà tota la informació sobre les normes, i també hi haurà 
penjat qualsevol procés participatiu i iniciativa ciutadana, i es podrà participar en cadascun dels processos. 
L’Ajuntament es compromet a donar suport als ciutadans i entitats participants. 
Es preveu l’aprovació de les normes al setembre o octubre en el ple municipal. Indica que el Power Point 
que ha utilitzat per a l’explicació es pot trobar al web del districte. 
El regidor del districte s’ofereix a donar suport a les entitats interessades a prendre part en la fase actual 
d’exposició pública i presentació d’al·legacions. També indica que un cop les normes estiguin aprovades es 
pot fer una formació adreçada a les entitats. 
Un veí intervé comentant que considera un empitjorament que es demanin 800 signatures per presentar 
un punt de l’ordre del dia al Consell de Barri. El regidor indica que actualment si la Comissió de Seguiment 
del Consell de Barri no accepta un punt proposat per incloure’l a l’ordre del dia, amb 800 signatures sí que 
es podria presentar. El mateix veí es refereix a la periodicitat de les convocatòries dels consells de barri. El 
regidor diu que les normes mantenen la possibilitat que cada districte fixi les convocatòries mínimes anuals 
dels consells de barri, tal com ja es produeix actualment. 
 
5. Informe sobre el barri de la Maternitat i Sant Ramon 

Com a darrer punt de l’ordre del dia es fa la presentació d’un informe sobre l’estat del barri per part del 
regidor Agustí Colom. Fa referència a quatre actuacions importants que es portaran a terme properament, 
com són la nova àrea de gossos, les obres pendents per a la finalització de la superilla als carrers Benavent i 
Conxita Supervia, la reurbanització del carrer del Pisuerga i l’ampliació dels vestidors dels complex esportiu 
Arístides Maillol. 
 



 
 

 
 

Passa tot seguit a referir-se al projecte "Espai Barça". Comenta que ara s’entra en el període d’al·legacions 
de tres mesos, ja que ahir es va aprovar inicialment la proposta a la Comissió d’Urbanisme del Plenari 
Municipal. Explica que el projecte té dues fonts: la proposta del FC Barcelona i el treball de les entitats 
veïnals a la Comissió de l’Espai Barça. El projecte del FC Barcelona representa la remodelació de l’estadi i 
l’enderrocament del Miniestadi per construir un nou Palau i una pista de gel soterrada. Planteja la 
permeabilitat del recinte. Es plantejava una tanca al voltant de l’estadi. Es modifica el carrer de la 
Maternitat i es produeix una requalificació de sòl per a noves oficines i hotels, amb considerable volum. 
Al projecte, l’Ajuntament ha introduït canvis importants, que són la creació d’un espai d’ús públic que no 
només sigui de pas i tingui usos ciutadans, i una diferent ordenació i volumetria dels edificis terciaris i de 
l’edifici administratiu.  
El projecte representa un enfocament general de la mobilitat cap a la Diagonal, és a dir, les entrades i 
sortides s’encaminen cap a la Diagonal. Es genera un espai de zona verda, i la zona de pas (anomenada 
Rambla) tindrà pocs usos que siguin determinats pel FC Barcelona, ja que es tractarà d’un espai privat d’ús 
públic.  
El projecte "Espai Barça" generarà recursos econòmics per al municipi perquè no hi haurà cessió d’espai per 
a espai públic, cosa que permetrà fer equipaments de proximitat a la zona del carrer del Danubi. També es 
guanyarà espai per poder ampliar el complex esportiu Arístides Maillol. 
Acaba explicant que l’interès principal de l’Ajuntament és que el FC Barcelona consideri com a problemes 
propis l’impacte que té sobre la ciutat i l’entorn en aspectes com ara la mobilitat, la seguretat, el transport 
públic, etc. El repte és que l’Espai Barça internalitzi aquests impactes i també els problemes de convivència 
que es generen. 
Es passa tot seguit al torn de preguntes. 
Es pregunta sobre l’edifici de la cantonada de Travessera de les Corts amb Arístides Maillol. Es contesta que 
aquest edifici s’elimina i sí que es manté l’edifici d’atenció al soci. 
Es pregunta si hi haurà una zona comercial i es respon que no, excepte la Botiga del Barça o la vinculada a 
l’activitat esportiva. En els baixos dels edificis hi haurà restauració, no comerç. El regidor explica que el 
comerç del barri n'ha de sortir beneficiat, i s’ha de veure com una oportunitat. 
La representant de l’Associació de Veïns Camp Nou valora que dels cinc edificis inicialment projectats es 
quedin en tres. Però indica que els veïns encara no han mostrat el seu acord amb el projecte, ja que no els 
ha arribat la documentació. Comenta que creu que l’espai de calçada a l’inici de l’avinguda de Joan XXIII 
quedarà molt estret. Valora molt positivament que no hi hagi comerços.  
El regidor vol aclarir que no es tracta que hi hagi un acord amb el FC Barcelona, sinó una proposta de 
l’Ajuntament que recull els seus propis criteris i les demandes de les entitats veïnals. Després del període 
d’al·legacions s’introduiran els canvis pertinents. Pel que fa a la documentació, aquesta s’ha anat facilitant 
en cada moment per poder fer el projecte que més interessi als veïns. 
Es pregunta per la ubicació de l’hotel, i es contesta que se situarà als edificis que estaran a la cruïlla 
d’Arístides Maillol amb Joan XXIII. Serà un hotel amb 150 habitacions. S’indica que el volum dels edificis és 
superior al projecte inicial pel fet que s'han eliminat dos edificis, però que resulta similar als edificis de 
l’entorn. 
 
 



 
 

 
 

 
6. Precs i preguntes 
La representant de l’Associació de Veïns Camp Nou es refereix a diferents problemes en els jardins Josep 
Goday, especialment accessos irregulars i actes incívics, protagonitzats per gent jove. Els problemes s’han 
anat denunciant a la Guàrdia Urbana. 
En una altra intervenció, es fa referència als sostres d’amiant que tenen perillositat en edificis del carrer de 
Maria Barrientos. S’estan fent obres en uns magatzems amb sostres d’uralita, sense permís municipal, i això 
genera pols tòxica. El gerent indica que com que són actuacions que es fan molt ràpidament, cal avisar els 
serveis tècnics del districte amb molta celeritat. 
També es denuncia, en referència a aquest carrer, que hi circulen bicicletes de manera incívica que han 
provocat atropellaments.  
El regidor diu, en relació amb la situació denunciada en el Consell del mal estat de l’àrea d’esbarjo de 
gossos dels jardins Bacardí, que Parcs i Jardins l'informa que farà una inspecció.  
Per acabar, es demana que els Power Point utilitzats en el Consell es pengin amb l’acta d'aquest Consell i 
que es faci seguiment dels temes tractats. 
El regidor agraeix la participació i l’assistència, i clou el Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon a les 
21.55 hores. 

 




