
 
 
 
 
 
 
 
 

Districte de les Corts 
 
Pl. Comas, 18  
08028 Barcelona 

 

Consell de Barri La Maternitat i Sant Ramon 

Data i lloc Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, 18 de març de 2019 

 

ASSISTENTS 
Taula  

Agustí Colom Cabau, regidor del Districte i president del Consell 
Carme Turigas, vicepresidenta del Consell 
Antoni Coll Tort, conseller del Districte 
Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte 

Consellers/eres  de Districte 

Àngels Ventura i Gol 
Matías Ramón Mendiola 
Jordi Castellana Gamisans 
Lídia Gállego Andrés 
Sonia Reina Sánchez 

Tècnics municipals i altres administracions 

Xavier Cubells Galles, director de serveis a les persones i al territori 
Jordi Verdaguer, intendent de Guàrdia Urbana 
Carlos Sanz, caporal cap Equip de Policia de Barri Guàrdia Urbana 
Maribel Benito Garcia, cap de projectes de serveis a les persones i al territori 
Josep M Comorera Villalobos, tècnic de barri de la Maternitat i Sant Ramon i secretari del Consell 
Mossos d’Esquadra ABP Les Corts 

Entitats  

Banc Solidari de Serveis Gratuïts-Pedro Alonso Velasco 
Associació de Veïns El Racó de les Corts-Eduard Català Montoliu  
Associació de Veïns Camp Nou- Anna Ramon, Mercedes Barreneche, Francesc Domínguez i Carlo 
Scoles 
Associació de Veïns Sant Ramon- Josep Mª Menéndez 
Associació de Veïns Avinguda de Xile-Marta de Prats 
Les Corts Comerç 08028- Sònia Serret Cànovas 
Assemblea de Barri Les Corts- Inés de Gispert i Maribel Ibáñez 
Club Petanca Sant Ramon-Miguel Ángel Marina 
Manel Martí-Ass. Discapacitat Visual Catalunya 
Francesc Mayor- Club Petanca Benavent 

Ciutadania 

Alejandro Arias Luaces, Luis Bajo Reinoso, Daniel Fernández Comadram, Montse Millán, Francesc 
Cardona Selma, Dolors Gomez Rosell, Isabel Olivé Farreras, Victoria Bayán, Juan esparza i Marta 
Peirats 

Nombre total d’assistents 
55 

Nombre aproximat per franja edat  
Menys de 30 .... 15 



 
 
 
 
 
 
 
 

De 30 a 60 .... 25 
Més de 60 .... 15 

Nombre aproximat per gènere 
Dones .... 25 
Homes .... 30 

 

Ordre del dia 

Benvinguda i presentació  
Dona la benvinguda el regidor del Districte a les 18.30 h. Els punts de l’ordre del dia són: 
o Aprovació de l'acta dels darrers consells (12 de desembre i 16 de gener) 
o Informe del regidor sobre el barri   
o Informació sobre la zona d'ús esportiu del Parc de Bederrida 
o Presentació dels agents de la policia de barri 
o Precs i preguntes 
S’aprova l’acta dels consells anteriors 12 de desembre i 16 de gener 

Desenvolupament dels punts de l’ordre del dia 
 
Presentació dels agents de la policia de barri 
Carlos Sanz, caporal cap de l’equip de policia de barri, presenta els integrants del nou equip de policia de 
barri del districte, amb dos referents per cada barri, en el cas de la Maternitat i Sant Ramon, l’agent 
Robert en torn de matí i l’agent Xavi en torn de tarda.  
L’equip es donarà a conèixer amb diferents reunions amb entitats amb la finalitat d’obtenir un 
coneixement intensiu del territori que permeti un treball transversal en comunicació amb altres 
departaments del Districte, com serveis tècnics, serveis socials o parcs i jardins. Es facilita un mòbil de 
contacte a les entitats mitjançant una targeta identificativa, aclarint que per emergències els telèfons de 
referència són el 092 i el 112. 
Es fa una intervenció sobre que en els partits del Barça s’ha detectat que es guarden a les clavegueres 
llaunes de cervesa i quan s’ha avisat a la Guàrdia Urbana no han vingut. El caporal Sanz respon que en el 
dispositiu del partit de futbol no és un tema urgent d’intervenció, el que és important és saber on es 
donen aquestes problemàtiques per actuar en altres ocasions. 
Es pregunta si la informació recabada per la policia de barri serà pública i es respon per part del regidor 
que no, atesa la seva confidencialitat, però que sí que es disposa de les dades de les queixes i 
suggeriments ciutadanes sobre temes de seguretat presentades als diferents canals de l’Ajuntament, i en 
algun moment es pot oferir un informe genèric sobre aquestes dades. 
La representant de l’Associació de Veïns del Camp Nou i de l’Associació de Comerciants 08028 agraeixen 
aquesta iniciativa perquè la consideren de molta utilitat per la seguretat del barri. 
 
Informació sobre la zona d'ús esportiu del Parc de Bederrida 
El conseller Toni Coll presenta aquest nou espai d’ús esportiu mitjançant la projecció d’un power point, 
que s’annexa a aquesta acta. 
Es pregunta si aquest espai és una ampliació de la IME Arístides Maillol. Toni Coll respon que no. Pel que 
fa a l’ampliació d’aquesta instal·lació municipal esportiva existeix un estudi. 
Es pregunta quin serveis té aquest espai. Es contesta que disposa de lavabos adaptats, una caseta pel 
dinamitzador i magatzem i aparcament de bicicletes i una font.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Es demana que la normativa d’ús de la pista es publiqui (està posada en el mateix espai). 
Es pregunta on està previst que aparquin els estudiants que feien la servir la zona per aparcar. El regidor 
respon que es tracta d’un espai qualificat com a zona verda on no es pot aparcar, l’aparcament era 
provisional i s’ha d’afavorir que els estudiants es traslladin en transport públic.  
Es pregunta si l’horari de cap de setmana podria començar a les 8 h. Es respon que l’horari es pot 
replantejar si hi ha demanda. 
Es pregunta si el lloc es pot fer servir per organitzar esdeveniments de pagament. Es respon que aquesta 
possibilitat no es contempla, i que l’espai està essent objecte d’estudi per part del Servei de Gestió de 
Conflictes de l’Ajuntament, per si es donen situacions conflictives en les que calgui intervenir. 
Es comenta si no caldria posar més fonts perquè es previsible que hi haurà molt consum de begudes i es 
llençaran els envasos pel terra, tot i l’existència de papereres. 
Es pregunta si s’ha previst donar més ombra a l’espai. Es contesta que no s’ha pogut fer plantació pel 
dipòsit que hi ha al subsòl. 
 
Informe del regidor sobre el barri   
 
El regidor planteja que el Consell de Barri està pensat com a espai participatiu on debatre diferents 
aspectes importants pel barri, i per tant assenyala alguns aspectes que considera importants per tenir en 
compte. Assenyala que compta amb una població consolidada des de molts anys. Destaca la 
implementació en el barri del projecte Radars, que mostra una gran activitat. Cal parlar de les necessitats 
de la gent gran, com la reivindicació històrica de la residència. L’espai del carrer Danubi es troba en una 
situació que recentment s’ha complicat com es va informar en el recent Consell extraordinari, però el 
recurs ha estat acceptat i s’anirà informant de les novetats que es vagin produint. Les demandes per fer 
activitat esportiva s’han cobert pel que fa a la realització d’esport de forma informal amb l’espai 
Bederrida. També hi ha un estudi previ per la millora i augment de les prestacions de la instal·lació 
Arístides Maillol, que es podria finançar amb beneficis fruit de l’Espai Barça, tot i que aquesta instal·lació 
ha rebut una important inversió per part del Districte. S’ha consolidat una oferta cultural específica amb 
l’activitat Circorts, ara ja fora de la Festa Major amb una dinàmica pròpia. S’ha pogut aconseguir que el 
comerç de la Maternitat i Sant Ramon hagi pogut associar-se per emprendre importants projectes i 
integrar-se amb altres entitats i les activitats del barri. En el barri s’ha posat de manifest un certa 
disconformitat amb actuacions en el marc de la xarxa de carrils bicis i amb la nova xarxa d’autobusos, 
però cal de vegades pensar en el llarg termini i ens els beneficis ambientals i en la salut d’aquestes 
actuacions, sempre parlades amb els veïns i veïnes. En les actuacions efectuades per millorar l’espai 
públic, cal destacar les darreres practicades en les Superilles, com la reurbanització del carrer Conxita 
Supervia, que ha millorat l’obertura a l’exterior del centre cívic Pere Quart. L’Espai Barça genera el repte 
que el FC Barcelona ha d’estar arrelat en el seu territori i permetrà guanyar una quantitat espai 
important per a l’ús comú que caldrà veure com es concreta. La Taula de Convivència ha de continuar 
donant bons resultats, perquè darrerament s’han vist situacions que semblen un retrocés. Les entitats 
veïnals i en general el teixit associatiu del barri han de continuar la seva bona feina per garantir la 
cohesió social de la població i generant iniciatives de millora de les condicions de vida, davant de les 
quals l’administració ha d’actuar com a catalitzador per fer-les possible. 
 
 

Torn obert de preguntes i respostes 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
La representant de l’Associació de Veïns del Camp Nou denuncia situacions de vandalisme reiterades 
després dels partits del FC Barcelona, amb venda indiscriminada de llaunes de cervesa i utilització 
totalment desordenada de la via pública després dels partits. També fa referència a que no es vol que 
l’H8 passi per Travessera de les Corts en la darrera modificació que s’ha fet del recorregut, i que en els 
dies de partit del Barça es desvia cap a Av. Madrid però no es senyalitza. També es reclama l’arribada del 
H10 fins a les Corts i l’arribada del 54 fins a Pedralbes. 
Una veïna recorda pel que fa a l’oferta cultural del barri el cicle de música clàssica del centre cívic Trias i 
Peitx. Es mostra crítica amb el nou espai per a gossos dels jardins Bacardí pel seu estat i tamany i amb 
l’excessiu trànsit de bicicletes i patinets per la via pública. Reclama una parada més propera de l’H8 a 
Travessera de les Corts un cop fa el gir des d’Arístides Maillol direcció centre. 
Es formula una queixa pel deficient grau de manteniment dels Jardins Bacardí. Es denuncia l’existència 
d’un quiosc sense utilització en el carrer Comandante Benítez i es demana la seva retirada.  
Es manifesta disconformitat amb què no s’aturessin els actes de la Festa Major de les Corts amb motiu 
de l’1 d’octubre.  
Es demana que els carrers del barri de Sant Ramon es reguin amb major assiduïtat i que els bars també 
han de netejar les zones que ocupen i no ho fan. 
Es demana que es confirmi si es posarà una parada de l’H8 entre les parades ara existents a Riera Blanca i 
davant del supermercat Mercadona. També es demana que la Guàrdia Urbana impedeixi la circulació de 
vehicles de mobilitat personal per les voreres.  
L’Associació de Comerciants 08028 agraeix la bona feina realitzada per l’equip de govern. 
Es demana que s’exigeixi una major responsabilitat al FC Barcelona en matèria de prevenció. Es reitera la 
insatisfacció amb les darreres modificacions de la xarxa d’autobusos, pel que fa als busos H8, H10 i 54. 
Es manifesta per part de l’Associació Discapacitat Visual Catalunya la necessitat de què es faci la 
residència de gent gran prevista en el barri i també la llar residència per a persones amb discapacitat. 
Es demana alguna manera de controlar l’accés als pisos que estan llogats per estudiants ja que 
representa una incomoditat pels veïns l’accés indiscriminat a aquests pisos. 
 
El regidor dona resposta als temes plantejats: 
L’Espai Barça ha de ser una oportunitat perquè determinats comportaments que es realitzen a la via 
pública desapareguin ja que es trobi un espai adequat dins de les instal·lacions pròpies del FC Barcelona.  
Pel que fa a la utilització de vehicles de mobilitat personal, existeix una ordenança que estableix 
clarament que nomes poden circular per voreres amb 5 metres d’amplada a un màxim 10 km hora i la 
Guàrdia Urbana està sancionant en els casos en què s’infringeix la norma.  
La creació d’espais per als gossos respon a la necessitat plantejada pels propietaris d’aquests animals, 
però pel que fa a l’àrea d’esbarjo de gossos creada als jardins Bacardí no es pretén ampliar-la ni 
modificar-la. En el districte està pendent l’habilitació d’un espai d’us compartit. 
El bus 54 connecta amb l’V1 amb una freqüència que s’ha anat millorant, i per tant no es planteja la 
modificació del seu recorregut. Per millorar l’arribada al CAP Numància i l’Hospital del Sagrat Cor, 
s’aproxima la parada al CAP i es genera una parada molt propera a l’hospital. L’H8 manté el recorregut 
per Travessera de les Corts en sentit contrari i s’està analitzant l’afectació en els vehicles que han de 
travessar el carril bus, i s’està reclamant des del Districte una nova parada a l’espai que s’ha comentat 
anteriorment. Els dies de partit s’ha de senyalar la desviació per avinguda Madrid i ha de parar en aquest 
carrer. Pel que fa a la connexió amb el CAP Numància i l’estació de Sants que s’ha perdut amb el 



 
 
 
 
 
 
 
 

recorregut final de l’H10, des del Districte s’està proposant la creació d’un bus de barri. 
La residència de gent gran és una competència de la Generalitat ja que és l’administració que ha de 
prestar el servei. Posar en el mateix edifici una llar residència per a persones amb discapacitat no és 
possible ja que no ho permet la volumetria de l’espai destinat a la residència de gent gran. Aquesta llar 
residència podria anar a l’espai que s’està estudiant al carrer Pintor Ribalta (Can Reig).  
En situacions com l’1 d’octubre era preferible mantenir espais que servissin de punt de trobada, amb 
l’acord amb les diferents comissions de festes. La situació donada a l’escola Pau Romeva va tenir una 
presència per part del regidor del Districte per intentar apaivagar la tensió.  
 

Tancament del Consell de Barri 
El regidor del Districte dona per finalitzat el Consell a les 21  h 

 
 
 


