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Trobada amb l’alcaldessa a la Maternitat i Sant Ramon 

Barri: la Maternitat i Sant Ramon  

 

Districte: les Corts 

 

Data: 22.04.2016 

 

Lloc: Centre Cívic Pere Quart  

 

Horari: de 18.30 a 21.00 h 

 

Difusió: Nota al web del districte: http://lameva.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/ada-

colau-escolta-la-maternitat-i-sant-ramon  

 

 

Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 

veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 

La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 

fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 

tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 

participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 22 d’abril va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de la Maternitat i Sant 
Ramon. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

Identitat 

- Barri del coneixement 
o Es reivindica el barri com a barri del coneixement i es demana que es faci un 

esforç per remarcar aquest potencial quan es parla de les Corts i de la 

Maternitat i Sant Ramon, en concret. Es mostra que el Futbol Club Barcelona 

(FCB) és tan sols una part, i que, per contra, el barri gaudeix de 4 universitats i 

centres d’investigació que atrauen unes 80.000 persones cada dia. 

- Nomenclàtor 

o Demanda de millor informació en relació a les actuacions previstes de canvi de 

nom de places i carrers. 

 
Convivència 

- Vehicles de rodes sense motor/planxes de surf 
o Queixa sobre la criminalització de les persones que fan ús de vehicles sense 

motor, com ara “skates”.  També es formula la mateixa queixa en relació als 

practicants de surf. Es demana que es limitin les sancions als joves que 

practiquen aquestes activitats. 

- Gaudi d’espais públics 
o Queixa de criminalització i pèrdua de llibertats en relació a les limitacions 

existents per al gaudi dels espais públics, concretament al Parc de la 

Maternitat. 
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- Carrer Maria Barrientos 
o Queixes de molèsties en relació a col·lectius de persones que s’han instal·lat 

en un espai afectat del barri del carrer Maria Barrientos, que es diu que havia 

de ser zona verda. 
o Queixa sobre els usuaris del centre lúdic del carrer Maria Barrientos, que 

segons s’esmenta generen molèsties a la matinada. Es diu que la Guàrdia 

Urbana no hi actua. 
- Parc de la Maternitat 

o Queixes de persones que fan un ús inadequat de les instal·lacions del Parc. 

- Campanyes de civisme 
o Demanda d’una important campanya de comunicació que possibiliti la millora 

dels problemes de convivència, de tal forma que la ciutadania sàpiga de forma 

clara i precisa quins comportaments són tolerables i quins no. 

- Ús de pirotècnia 
o Queixa de joves del barri que llencen petards i creen perill i molèsties. 

- Gossos 
o Manifestacions diverses en relació a la tinència de gossos. Hi ha queixes sobre 

la presència d’excrements de gossos al carrer. 

o Demandes de multes per als qui no recullen els excrements dels seus gossos. 

o Demanda d’una política de dignitat i qualitat de vida per als gossos. 

o Queixa dels qui posen sofre als fanals i porteries. 

o Queixa per la facilitat amb què els gossos accedeixen als espais infantils o 

familiars. 

o Demanda que es faci anàlisi de l’ADN dels excrements dels gossos per resoldre 

el problema de les deposicions d’aquests animals. 

o Demanda que hi hagi franges horàries per anar als parcs amb els gossos 

o Demanda d’educadors canins per ensenyar un comportament més cívic als 

gossos i als seus amos. 

o Demanda de pipi-can i/o zones verdes d’esbarjo de gossos més gran de la que 

hi ha actualment al barri. Espais per a la socialització d’aquests animals. 

 

Drets socials 

- Burocràcia i serveis socials 
o Queixa de massa burocratització dels serveis socials de l’Ajuntament. Es 

demana més agilitat i un menor temps per a la primera cita, que sigui inferior a 

30 dies. 
- Persones amb discapacitat 

o Queixes sobre el mal ús de les targes d’aparcament de persones amb 

discapacitat amb motiu dels partits del FCB. 

o Demanda, des de la Fundació Paideia, que tracta amb joves amb discapacitat 

intel·lectual, d’un major recolzament de l’escola inclusiva. 

o Demanda que l’Ajuntament de Barcelona posi a la disposició de les famílies 

amb joves amb discapacitat intel·lectual, de dependències on aquestes 

persones puguin fer pràctiques laborals. 

o Demanda d’habitatge social i residències per a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

- Gent Gran-Residències 
o Queixes relatives a la situació existent al barri en relació a les residències per a 

gent gran. 

o Reiterades reclamacions al respecte de la situació de la Residència del carrer 

Benavent. Demandes que es desencalli aquesta qüestió de forma prioritària. 
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Ecologia Urbana 

- Nou projecte FCB 
o Diversos veïns expressen les seves inquietuds en relació al projecte del nou 

Camp Nou del FCB, també anomenat “Espai Barça”. Es diu que és un projecte 

d’ampliació del qual s’esmenta que inclou també un nou Palau Blaugrana. 

Aquests veïns diuen estar preocupats i no volen fets consumats en relació al 

projecte. 
o Demanda que es faci una consulta popular per determinar si el FCB ha de 

seguir present al barri. 
o Es demana a l’alcaldessa si disposa de més informació de la qüestió. 
o Queixa que el FCB no fa res a favor del barri. 

- PERI Bacardí 
o Queixes en relació a determinats aspectes del PERI Bacardí no estan acabats. 

Se cita, a més de la Residència de Gent Gran (l'equipament assistencial al 

carrer Benavent  41-45 ja esmentat anteriorment), uns jardins també 

previstos. Es diu que és greu i es demana que s’acabi finalment. 

- PERI Danubi 
o Queixes en relació amb la concreció definitiva del PERI Danubi, d’ordenació de 

l'illa delimitada pels carrers Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i la 

Travessera de Les Corts i entorns. 

 
Educació 

- Educació secundària 
o Queixes per la situació del barri i del Districte pel que fa a la situació deficitària 

de l’educació secundària i pel fet que per anar a segons quins equipaments, 

com ara l’Institut Boscà, s’hagi d’anar en transport públic. 

 
Entitats 

- Dansa-Concurs Internacional de Dansa. 
o Intervé una persona que esmenta representar un centre de dansa del barri, al 

carrer Maria Barrientos. Explica que organitzen un concurs internacional de 

dansa al mercat de les Flors des de fa 8 anys, al qual es lliura el premi Bcn City 

Ballet. Esmenta que, a diferència d’anys anteriors, no està lligat l’acte de 

lliurament de guardons al Saló de Cent. En aquest sentit demana, a un mes de 

la celebració del concurs, un interlocutor a l’alcaldessa per tal que l’acte de 

lliurament de premis es faci al Saló de Cent. 
- Agrupament Escolta Estrella de Mar 

o Manifesta que tenen uns locals a la parròquia que han anat minvant per culpa 

de nous usos socials que s’hi estan realitzant. Diuen que la seva tasca es 

mereix més espais. 
o Manifesten que la ciutat no té prou present els infants, com ara pel que fa als 

horaris dels parcs.  
 

Equipaments 

- Biblioteques 
o Demanda sobre una nova biblioteca que s’ha de construir a les Corts 
o Queixa relativa a la Biblioteca Vapor Vell, pel fet que sigui petita i perquè es 

tanquen alguns espais amb motiu d’activitats o tallers per a poques persones. 
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Habitatge 

- Accés a l’habitatge social 
o Demanda sobre els criteris per poder accedir a l’habitatge social. 

- Habitatges per a estudiants 
o Es demana sobre el projecte aturat d’enderrocament d’una nau al carrer Maria 

Barrientos i que es comenta que s’havia de dedicar a habitatges per a 

estudiants. 
- Habitatge per a persones amb discapacitats intel·lectuals 

o Demanda d’habitatge social per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

 
Mobilitat 

- FCB 
o Queixes diverses en relació als problemes de mobilitat quan se celebren partits 

del FCB. Es diu que molts carrers del barri queden tancats quan hi ha partit, de 

forma que les ambulàncies no poden accedir al veïnat. Es diu que el problema 

és especialment greu al carrer Arístides Maillol. 

o Demandes que es potenciï el transport públic quan hi ha partits del FCB per tal 

de reduir el gran nombre de vehicles que s’hi desplacen en vehicle privat. 

També es demana que hi hagi missatges/campanyes que desencoratgi els 

assistents als partits a desplaçar-se en vehicle privat. 

o Demandes genèriques de millora de la mobilitat al barri, com ara en favor de la 

connexió del tramvia per l’av. Diagonal. 

- Mobilitat alternativa 
o Demanda de millora de la mobilitat alternativa al barri, especialment pel que 

fa a les famílies sense recursos que només poden aparcar al carrer. 
- Bus 75 

o Demanda de major freqüència de pas de la línia de bus 75. 

- Bus 10 
o Demanda sobre situació actual de la línia de bus 10. 

- Tramvia av. Diagonal 
o Es pregunta si és cert que amb el desplegament del tramvia per tota l’avinguda 

Diagonal farà desaparèixer el servei de bus per la mateix via. 

- Mobilitat d’adolescents vers equipaments de secundària 
o Queixa per la inevitable necessitat de desplaçaments en transport públic dels 

infants que acaben la seva etapa d’educació primària, per poder arribar als 

equipaments d’educació secundària. 

- Motocicletes 
o Queixes de colonització de les voreres per part de les motocicletes. Es diu que 

és inacceptable que circulin per les voreres i que cal reprimir aquests actes, 

qualificats com a incívics. 
- Vehicles gasoil. 

o Es pregunta si és cert que es gravarà amb un impost la tinència de vehicles que 

funcionen amb gasoil. 

 
Sanitat 

- Retallades i privatització 
o Es comenta que la sanitat pública ha estat pendent en la seva qualitat per raó 

de les retallades i el procés de privatització dels serveis de salut. Es demana 

que es reverteixi aquesta situació. 
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- CAP 
o Es demana sobre el projecte d’un nou CAP que havia de tenir el barri. 

 
Seguretat i Prevenció 

- FCB 
o Demandes de majors mesures de seguretat per quan es produeixen partits del 

FCB. S’esmenten problemes de persones begudes, ús de bengales i petards, 

etc. 

- Presència de la Guàrdia Urbana 
o Queixa de poca visibilitat de la Guàrdia Urbana pel barri. Es demana més 

presència d’agents d’uniforme i de paisà. 

 
Varis 

- Pressupostos 
o Queixa que el pressupost del Districte és el més baix de Barcelona. Demanda 

d’un pressupost més gran per al Districte de les Corts. 

- Parc Güell 
o Demanda de gratuïtat al Parc Güell per a les persones empadronades a 

Barcelona. 
- Participació 

o Demanda de mecanismes de decisió directes des de la ciutadania en afers de 

destacada rellevància, com ara els pressupostos municipals. 

 


