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Acta de la sessió del Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon 

 

A Barcelona, a les 18h del dia 21 de juny del 2022, es fa la sessió del Consell de Barri de la 

Maternitat i Sant Ramon al Reial Club de Polo de Barcelona (avinguda Doctor Marañón 19-31). 

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President (Regidor del Districte): Joan Ramon Riera Alemany 
 
Vicepresidència: Ana Ramón i Eduard Català 
 
Secretari del Consell: Víctor Nieto 
 
Assisteixen els consellers/es: 
 
Carlos Hornero, PSC 
Manuel Becerra, PSC 
Laura Cañadas, BComú 
Jordi Guillén, BComú 
Josep Maria Gebelli, ERC 
Sergi Mariné, JxCAT 
Joan Castelló, Valents 
Irene Morales (consellera tècnica) 
 
La sessió va ser retransmesa en temps real a través de la plataforma digital de participació de 
l'Ajuntament de Barcelona decidim.barcelona. 
 
El senyor Joan Ramon Riera, regidor del Districte,  inicia el Consell de Barri donant la 

benvinguda als assistents i agraint l’acollida del Reial Club de Polo. Tot seguit, informa de la 

modificació de l’ordre dels punts de l’ordre del dia, que queden així: 

1. Presentació del Reial Club de Polo de Barcelona 

2. Aprovació de l’acta anterior 

3. Cuidem Barcelona 

4. Projecte Konsulta’m 

5. 10 anys projecte Radars 

6. Estat de les obres i inversions barri Maternitat i Sant Ramon 

7. Informe del Regidor del Districte de les Corts 



 
 

 

 

8. Torn obert 

 

1. Presentació del Reial Club de Polo de Barcelona 

La senyora Ruth relata com el Reial Club de Polo va ser fundat fa 125 anys. Les 

instal·lacions actuals ocupen 23 hectàrees que donen servei a més de 10.000 socis. A més 

de gestionar el dia a dia, organitzen grans esdeveniments, com la final de la Copa de 

Nacions Hípica, les proves hípiques dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 o els Jocs Mundials 

de Policies i Bombers, i han sigut la seu a Barcelona dels jocs del Mediterrani. A través de 

la seva fundació, organitzen activitats adreçades a diferents col·lectius. El dia 14 de juliol 

celebraran el seu 125è aniversari amb un sopar per a 1.800 persones organitzat pel Club. 

Finalment, es mostra un vídeo de presentació del Reial Club de Polo de Barcelona. 

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

3. Cuidem Barcelona 

La gerent d’Ecologia Urbana explica que el Pla Cuidem Barcelona consisteix a accelerar i 

coordinar accions, i escoltar quines són les prioritats de la ciutadania. Contempla els 

àmbits de la pavimentació, voreres, mobiliari urbà, senyalització, neteja, gestió de residus, 

control de plagues, tinença responsable d’animals, clavegueram, enllumenat públic i jocs 

infantils. A les Corts, la nova contracta de neteja començarà a desplegar-se al setembre. 

En un proper Consell de Barri s’explicaran les millores o les diferències que tindrà. 

L’octubre va començar un pla de xoc per identificar deu àmbits on actuar de manera 

intensiva. El pla de manteniment comporta reparacions sense transformació física de 

l’espai. Es podrà veure en una pàgina web quan estan programades totes les accions. 

1a intervenció: Una veïna comenta que els jardins de Bacardí estan malmesos i pregunta 

quan s’arreglaran. 

La gerent respon que el dia 30 es farà una passejada i les intervencions començaran entre 

juliol i setembre. L’Ajuntament ha de posar els serveis de manteniment i els usuaris han 

de posar la cura perquè duri més temps. 

2a intervenció: El senyor Quílez comunica que les escoles porten bosses amb restes de 

menjar als contenidors que hi ha a carretera de Collblanc, 94. 

La gerent en pren nota. Col·locar els contenidors és molt complicat perquè tothom els vol 

tenir a prop i lluny a la vegada. Afegeix que s’augmenten els informadors que s’ubicaran a 

llocs on s’han identificat males pràctiques. 



 
 

 

 

3a intervenció: El senyor César explica que a la zona de Cardenal Reig i Sant Ramon Nonat 

els indigents venen mercaderies que troben als contenidors a una senyora que les 

compra. 

La gerent comparteix que, a més de la neteja, altres parts de l’Ajuntament actuen de 

forma coordinada per evitar aquestes concentracions de conductes molestes. 

4a intervenció: El senyor Joan Graell Vila pregunta a quina hora es farà i on començarà la 

passejada. 

El regidor respon que la passejada començarà dijous 30 a les 18.00 als jardins de Bacardí. 

5a intervenció: La senyora Anna Ramon fa saber que hi ha problemes amb el pipicà de 

Bacardí. Creu que s’han de reformar tots els jardins perquè estan molt malament. Els dies 

de partit del Barça l’herba està trepitjada, amb pixums, etc. Alguns arbres han caigut i no 

s’han replantat. Demana que es netegi cada dia la plaça de les Ceràmiques Vicens perquè 

la canalla hi juga, però tothom hi pixa. 

La gerent confirma que el Pla pretén abordar aquesta mena d’intervencions. Afegeix que 

s’ha programat la compra de 1.500 arbres per no deixar cap escocell buit durant els 

pròxims dos anys, temps en el que s’han de cuidar fins que arrelin. Hi haurà més hores 

disponibles de jardineria pel manteniment. Una empresa especialitzada farà la neteja de 

les àrees de gossos. Per tenir una ciutat més verda i saludable l’administració ha de posar 

més recursos i la gent ha de ser conscient que no es pot utilitzar igual que una plaça 

asfaltada. 

6a intervenció: El senyor Eduard vol saber quins mitjans hi ha per contactar si no pot venir 

a la passejada. Comenta que hi ha un pugó als arbres que taca cotxes, bancs i terres. 

La gerent explica que poden trucar al 010, mitjançant l’app Barcelona a la butxaca, o a 

través del Districte, que és la manera més senzilla. En altres barris els veïns han lliurat un 

document amb les seves reclamacions. Quant al pugó, Barcelona va decidir ser una ciutat 

lliure de pesticides i ens hem d’acostumar al fet que la biodiversitat ens fa viure millor. Cal 

fer una reflexió sobre quines espècies es planten als carrers de la ciutat. 

 

4. Projecte Konsulta’m 

La senyora Núria Martínez, infermera de salut mental del CSMIJ de les Corts, informa que 

el programa s’adreça a joves i adolescents de 12 a 22 anys, és gratuït i no cal demanar 

hora. L’atenció presencial és els dilluns de 16.30 a 19.00, al Centre Cívic Tomasa Cuevas. 

Està pensat per facilitar l’accés dels joves que no saben on anar i necessiten parlar del seu 

malestar emocional o dels seus problemes. A més dels adolescents, poden fer consultes 

els seus familiars i els professionals que es troben en contacte amb joves. També 



 
 

 

 

s’ofereixen consultes a distància si algú no pot venir els dilluns a la tarda. La demanda ha 

crescut molt, especialment durant el 2021. La majoria de consultes les fan dones de més 

de 18 anys, però també hi ha nois. 

1a intervenció: La senyora Anna Ramon demana si això passa per la pandèmia. 

La senyora Núria Martínez assevera que hi ha hagut un augment en la demanda de salut 

mental arran de la pandèmia i aquest programa ajuda a donar-hi resposta. 

El regidor comenta que la qüestió de la salut mental està sobre la taula. L’enquesta de 

joventut deia que la meitat dels joves de la Ciutat en algun moment s’havien sentit 

angoixats, tristos o aïllats. La soledat és intergeneracional i també afecta els joves. 

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un servei d’atenció. 

2a intervenció: Una veïna pregunta si actuen conjuntament amb les escoles en els casos 

d'assetjament escolar. 

La senyora Núria Martínez comunica que a les escoles existeix l’equip d’atenció 

psicopedagògic, amb protocols específics, però si algun professor fes la consulta li 

explicarien el procediment i l’orientarien sobre com s’ha de resoldre. A moltes escoles fan 

tallers de prevenció de l’assetjament. 

 

5. 10 anys projecte Radars 

La senyora María José Salvadores, directora del centre de Serveis Socials de les Corts, 

explica que el projecte Radars ha fet 10 anys. El projecte s’adreça a persones de més de 

65 anys que viuen soles o que se senten soles. Veïns, comerços, associacions de veïns, 

entitats del barri, voluntaris, serveis socials, etc. es reuneixen cada mes o mes i mig per 

decidir accions per acompanyar als usuaris. Hi ha un equip de persones voluntàries que 

truquen cada 15 dies, alerten de certes situacions i acompanyen en les microtrobades. 

Tenen 56 Radars veïnals i 159 Radars comercials que ajuden a fer deteccions. Fa dos anys 

que treballen amb el Col·legi Sant Ramon Nonat, primer escrivint cartes, i enguany fent 

trobades mensuals amb els alumnes de 4t d’ESO. És un projecte del barri on participa 

molta gent, però en necessiten més. Demana als veïns i les entitats que hi participin, com 

a membres de la taula o com a voluntaris. 

1a intervenció: El senyor Pedro felicita la senyora Salvadores per la feina feta. 

2a intervenció: La senyora Marta s’afegeix a la felicitació i pregunta quanta gent viu sola al 

barri. 

La senyora Salvadores no disposa de la xifra exacta, però era força elevada en comparació 

amb altres barris de Barcelona. 



 
 

 

 

3a intervenció: La senyora Anna comenta que van voltar pel barri posant els cartells de 

Radars. Agraeix tota la feina feta. Reclama més residències a les Corts perquè és un barri 

envellit, ja que els joves marxen perquè no poden pagar el lloguer. 

El regidor, havent cercat les dades, informa que a les Corts hi viuen 9.505 persones soles. 

 

6. Estat de les obres i inversions barri Maternitat i Sant Ramon 

El senyor Albert Bassas, director de Serveis Tècnics del Districte, enuncia les obres 

finalitzades recentment: arranjament d’espais al carrer de Benavent, urbanització del 

carrer de Martí i Franquès 15, arranjament de la vorera Llobregat de l’avinguda de Joan 

XXIII entre Menéndez y Pelayo i Pius XII, reparació de la vorera a la banda Besòs de 

l’avinguda Doctor Marañón fins a Pau Gargallo, pavimentació de l’Avinguda Sant Ramon 

Nonat, adequació del pati anglès a la Biblioteca Miquel Llongueras, i renovació de la sorra 

de l’Àrea d’Esbarjo de Gossos dels Jardins de Bacardí. Tot seguit, detalla les obres en 

execució: redacció del PEU per la nova residència per a persones amb discapacitat a 

Pintor Ribalta, redacció del projecte d’arranjament de la vorera mar de Cardenal Reig 

entre Sant Ramon Nonat i Pintor Tapiró, redacció de projecte de semaforització de la 

cruïlla Cardenal Reig-Poblet, redacció del Projecte de remodelació dels Jardins de Josep 

Munté, projecte de renovació de la Biblioteca Miquel Llongueras, i les obres de perforació 

del túnel de l'L9 entre Manuel Girona i Lesseps. A continuació, relata les obres i 

actuacions previstes: rehabilitació de la coberta del pavelló Arístides Maillol, arranjament 

de les voreres de Pau Gargallo entre els carrers d’Adolf Florensa i el carrer de Pascual i 

Vila, actuacions de millora dels Jardins de Bacardí, pavelló provisional de l’Illa al parc de la 

Bederrida, connexió del carril bici de Doctor Marañón amb el de l’avinguda Diagonal, 

estudis previs del carrer del Cardenal Reig, projecte de renovació de les àrees de jocs 

Infantils de la Ciutat, projecte de jardí geològic de Menéndez y Pelayo, jardí vertical a la 

paret mitgera dels Jardins de Josep Goday, i urbanització del carrer de Menéndez y 

Pelayo. 

1a intervenció: El senyor Quílez agraeix que s’hagin atès les peticions de l’AVV. 

2a intervenció: El senyor Márquez vol saber si s’ampliarà el carrer que acaba a Pintor 

Ribalta, 10. 

El senyor Albert Bassas comunica que la construcció es farà a part d’una parcel·la 

qualificada per equipaments, l’altra part s’incorporarà al vial. 

3a intervenció: La senyora Ana Ramon agraeix que s’hagin replantat els xiprers als jardins 

de Josep Goday i Casals, voldria que se'n plantessin més, i considera que s’haurien de 

renovar els jocs infantils i la gespa. Insisteix que la xemeneia s’hauria de netejar i 

desinfectar cada dia. Demana que es faci un seguiment dels escarabats que hi ha a 

Benavent. 



 
 

 

 

4a intervenció: La senyora Marta pregunta si s’expropiarà la casa de Cardenal Reig. 

El regidor confirma que, un cop s’aprovi el planejament urbanístic, s’incoarà l’expedient 

d’expropiació. 

5a intervenció: Una veïna comenta que la vorera de Pintor Ribalta està deteriorada. 

6a intervenció: El senyor Albert Bassas anuncia que ja es va fer una passejada i la brigada 

la repararà entre aquest mes i el mes vinent. 

El senyor Eduard agraeix la feina feta. Vol saber què es farà amb la zona d’aparcaments 

quan es faci el pavelló provisional. Fa saber que l’asfalt a Riera Blanca cada vegada està 

pitjor, els parterres es fan servir com a pipicà, i el jardí octogonal ha passat de ser gris a 

negre. 

El senyor Albert Bassas comparteix que està qualificat de zona verda i deixarà de ser un 

aparcament. Pel que fa a Riera Blanca, en pren nota i ho farà saber a Parcs i Jardins. 

7a intervenció: El senyor Eduard Alonso exposa que falta la placa amb el nom del carrer 

del Pinto Pahissa. Pregunta si es preveu posar aparcaments per les bicicletes dels veïns al 

carrer d’Arizala. Explica que viu a peu de carrer i no pot obrir les finestres per les olors 

provocades pels gossos. 

8a intervenció: La senyora Maite qualifica d’ofegadores les olors al carrer del Pintor 

Pahissa. Els dies de partit hi troben gent orinant. Creu que l’amplada del carrer no permet 

l’alçada de les acàcies, que ho empastifen tot perquè a causa d’una malaltia. 

El senyor Albert Bassas declara conèixer els problemes de convivència al carrer del Pintor 

Pahissa. Quant a l’arbrat, es van posar arbres grans només a una banda del carrer, que 

són un inconvenient ara que l’Ajuntament no fa servir productes químics. 

8a intervenció: La senyora Marta fa saber que a l’avinguda d’Albert Bastardas, davant del 

RACC, no hi ha el cartell amb el nom del carrer. 

9a intervenció: La senyora Pilar demana si està previst posar alguna cosa per evitar que 

els cotxes i les motos passin a gran velocitat a les nits per la gran via de Carles III. 

El senyor Albert Bassas informa que s’està fent una actuació a l’Institut Les Corts per 

limitar la velocitat a l’espai, que podria donar resposta a aquesta demanda. 

 

7. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

El regidor comença amb un agraïment a tots els ponents que l’han precedit. Afegeix que 

s’han celebrat dues edicions del festival Brunch i estan en diàleg amb l’Institut de Cultura 

per tractar de portar part de la programació de la Mercè es pogués portar a l’entorn del 



 
 

 

 

Campus Sud. Informa que, arran del procés participatiu, tenen una reunió amb les entitats 

aquesta setmana per reunir totes les aportacions per construir un projecte de reforma 

urbana que doni resposta a les necessitats de nous usos. Quant al jardí Geològic, es 

finançarà amb fons Next Generation, i va ser proposat per la Facultat de Geologia. Amb 

referència a les cuines industrials, s’ha retirat la xemeneia de Felipe de Paz i han rebut 

sol·licitud per la retirada de materials. La posició de l’Ajuntament és tenir el mínim 

d’espais buits que puguin generar entorns de degradació. Quant al projecte Radars, hi ha 

moltes iniciatives noves, però s’han de cuidar i fer créixer aquelles que sabem que 

funcionen. Pel que fa al Barça, s’ha fet la roda de premsa per explicar que la temporada 

2023-24 jugaran a l’Estadi Olímpic i aquest estiu començaran els treballs de reforma de 

l’estadi. Ja s’estan fent treballs preliminars i, en aquestes primeres obres, no es preveuen 

grans afectacions. Aquest juliol es farà una reunió amb els veïns per parlar del nou 

dispositiu de mobilitat que es posarà en marxa la temporada següent. Agraeix les paraules 

del senyor Andrés quant a la passejada del novembre. Finalment, malgrat que el mandat 

s’està acabant, vol subratllar projectes de llarg recorregut, com la transformació de Barça, 

el Clínic, Pintor Ribalta, el Campus Sud, el futur pavelló de l’Illa, l’L9 del metro, i el centre 

de supercomputació. 

 

8. Torn obert 

1a intervenció: Una veïna denuncia la presència de prostitutes a l’avinguda de Xile. 

2a intervenció: La senyora Marta es mostra preocupada per la mobilitat i la situació abans 

de començar els partits. 

3a intervenció: El senyor Quílez demana que es faci una inspecció per veure perquè les 

escoles deixen restes de menjar fora dels contenidors. Quant a la seguretat, afirma que a 

la zona de Cardenal Reig i Sant Ramon Nonat es multipliquen els robatoris. Explica com li 

van trencar la mandíbula a algú i que els responsables van en grups de dos i en patinet. 

Creu que la Guàrdia Urbana hauria de patrullar a peu per veure qui va per la vorera. 

4a intervenció: El senyor Pedro relata com el mur del Reial club de Polo té pintades des de 

fa dos anys. 

Pel que fa a la prostitució, el regidor assegura que la Guàrdia Urbana ho entomarà. Amb 

referència a la mobilitat dels dies de partit, d’aquí a uns dies hi haurà una proposta 

tècnica sobre la qual es podrà discutir. Quant a les restes de menjar, enviaran una 

inspecció. Sobre els robatoris, informa que s’ha intensificat el patrullatge i admet que la 

percepció de seguretat a Cardenal Reig no és la d’un carrer convencional, ja que la vorera 

queda a un altre nivell. Pren nota de les pintades al Reial Club de Polo i creu que es podria 

dignificar amb una actuació d’art urbà. 



 
 

 

 

5a intervenció: La senyora Anna agraeix que se’ls atengués cada vegada que va fer falta 

per l’assumpte de les cuines fantasma. Quant a la residència de Bacardí, no creu que trigui 

gaire. Assenyala que, des que hi ha ocupes a Felipe de Paz, tenen molts problemes. Hi ha 

molts nens sense escolaritzar en una planta baixa sense finestres. Agafen aigua de la font, 

però roben la llum. Denuncia els problemes d’incivisme que pateixen els dies de partit. 

6a intervenció: El senyor Àlex agraeix la informació que se’ls ha ofert i espera que es posin 

al web totes les presentacions. Afirma que no hi ha actes de les sessions des del 2019 i 

demana que s’actualitzin. Pel que fa a les residències, demana que s’estudiï la situació de 

tota la gent gran del Districte, ja que un 25% de veïns tenen més de 65 anys. Al Districte 

només hi ha quatre residències, dues a Pedralbes, dues a les Corts, i cap a la Maternitat. 

Demana que els fons Next Generation s’apliquin a assumptes socials del barri. 

7a intervenció: El senyor Jordi pregunta amb quina llicència d’activitat vol continuar la 

propietat de la macrocuina. Sobre el local ocupat, demana que es resolgui políticament. 

8a intervenció: La senyora Ana Lupe Gallardo critica que se celebri la sessió al Reial Club 

de Polo, ja que considera que és una entitat elitista. Fa sis mesos que es va incendiar un 

pis, i hi ha nens al local ocupat. 

9a intervenció: El senyor Eduard proposa que s’instal·li una reixeta al mur perquè hi creixi 

herba i no es pugui pintar. Quant al Barça, planteja que la Guàrdia Urbana comprovi les 

matrícules dels cotxes per deixar passar els veïns. Demana una reflexió sobre quines 

limitacions al pas de vehicles calen al voltant del camp. 

El regidor agraeix els agraïments rebuts. Amb referència als ocupes, no és una decisió 

política. La propietat privada implica una responsabilitat que no tothom exerceix i a 

vegades els processos s’allarguen. Informa que, a 17 de juny, no hi ha menors. La solució 

arribarà quan el jutge ordeni el desnonament. Pren nota de la qüestió del Barça i afegeix 

que els Mossos d’Esquadra van fer una operació molt dissuasiva. La temporada següent 

s’haurà de fer alguna intervenció d’aquest tipus. Pel que fa a les residències, la prioritat 

de l’Ajuntament és allargar l’autonomia personal el màxim de temps possible portant els 

serveis a casa. Cal una residència equipada per tenir cura de les persones amb grau dos o 

tres de dependència. Són conscients de la necessitat de la residència de Benavent, que 

s’està negociant amb la Generalitat, i es finançarà parcialment amb fons Next Generation. 

Espera que hi hagi un acord en uns dies, però no es pot anunciar abans. Pren nota de la 

possible solució pel mur proposada pel senyor Eduard. Informa que durant la temporada 

2022-23 hi haurà el 100% d’aforament al Camp Nou, estarà en obres durant la temporada 

2023-24 i els culers miraran el futbol a Montjuïc, la temporada 2024-25 hi haurà 

aforament limitat, i la temporada 2025-26 s’hauria d’acabar la transformació del Barça. Es 

vol aprofitar el temps que el Barça estarà fora per crear un costum d’anar amb autobús o 

tramvia. Recorda la celebració del Festival Circorts, amb èxit de públic, que ha consolidat 

la seva relació amb el Festival de Circ de Sevilla. Agraeix la participació dels veïns. Amb 



 
 

 

 

referència a la macrocuina, fa saber que van rebre un comunicat d’obra per enderrocar la 

xemeneia, va entrar una instància per retirar el material, i no han rebut res més. 

 

El regidor agraeix les intervencions i clou el Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon. 


