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Consell de Barri BARRI DE LA MATERNITAT I SANT RAMON 
Data i lloc 12 de novembre a les 18 hores, Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx 

 

ASSISTENTS 
 
 
 

Taula 
 

Xavier Marcé 
Sara Jaurrieta 
Carmen Turigas 
Carlos Hornero 

President del Consell-Regidor del Districte de Les Corts 
Gerent del Districte de Les Corts 
Vicepresidenta del Consell de Barri 
Conseller PSC 

 
Consellers/eres del Districte 
Irene Morales 
Manuel Becerra 
Éric Manzano 
Ivan Condés 
Sonia Reina 

 
PSC 
PSC 
JxCat 
JxCat 
Cs 

 
Tècnics municipals 
Eva Albadalejo 
Josep M. Comorera 
Albert Bassas 
Xavier Cubells 
Maribel Benito 
Pilar de Luna 

 
Tècnica de participació Secretari 
del Consell de Barri Director 
Llicències i Espai Públic 
Director Serveis a les Persones i al Territori 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Cap del Departament de Comunicació 

 
Entitats 
AV Xile 
Coordinadora de Veïns Mejía Lequerica 
AV Xile 
AV Xile 
Mou-te Les Corts 
Mou-te les Corts 
AV Camp Nou 
AV El Racó de Les Corts 
Fundació Paideia 
AV Camp Nou 
C.E Laietà 
Ass. Dones Elisenda de Montcada 
AV Camp Nou 
AV Camp Nou 
Banc Solidari 
Club Petanca Sant Ramon 
Coordinadora AAVV Les Corts 
AV Sant Ramon 
AV Sant Ramon 

 
M. Àngels Rivera 
Daniel Fernández 
Marta de Prats 
Àngels Garcia 
Carme Maggi 
Liliana Inchauste 
Saturnino Cuevas 
Eduard Català 
M.Teresa Aguilà 
Ana Ramon 
Josep Manel Gurrera 
M.Victoria García 
Mercedes Barreneda 
M. Àngels Oliveras 
Pedro Alonso 
Miguel Marina 
Adela Agelet 
César Fernández 
Josep Mª Menéndez 
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Ciutadania 
Montserrat Vilageliu, Joan Barea, Mª Teresa Cuxart, Vicente Bagán, Rafael Vidal, Jordi J. Alemany, 
Josep M Gassó, Ignacio Fàbregas, Àngels Lastas, Núria Haba, Gloria Maestre, Salvador Nieto, Joan 
Graell, Mercè Alabart, Luisa Bella, Josep Santomà, Miguel Ángel Zamora, Manuel Pérez Zurita, 
César Fernández, Manuel Hernández Franco, Mónica Martínez, Nuria Mestres, Francesc Cardona i 
Alejandro Arias. 

 
Nombre total d’assistents                                         67 
Nombre per franja d’edat menys de 30: 0 

de 30 a 50: 10 
més de 50: 57 

Nombre per gènere                                                    26 dones, 41 homes, 0 altres 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’acta del darrer consell. S’aprova l’acta anterior 
2. Renovació de càrrecs (vicepresidències i comissió de seguiment). 

 
La Sra M. Carmen Turigas informa que no desitja renovar en el seu càrrec de vicepresidenta del Consell 
de Barri, i per tant el càrrec queda vacant. 
La tècnica de participació del Districte explica el procediment per la renovació de les dues possibles 
vicepresidències del Consell de Barri. Les persones que es vulguin presentar podran adreçar-se a Josep 
M. Comorera, tècnic del barri de la Maternitat i Sant Ramon, o pujar la seva candidatura al Decidim. 
Respecte a la comissió de seguiment, aquelles entitats o persones a títol individual poden també posar- 
se en contacte amb el Josep M. o inscriure’s al Decidim. 

 
 

3. Informe sobre l’estat del barri. 
 

El tècnic Pedro Malavia, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
parla sobre les obres de l’estació de metro d’Ernest Lluch situada entre les parades de Collblanc i Pubilla 
Cases  que s’estrenarà  el  2021.  Les  obres  que  s'han  de  fer  inclouen  el  condicionament  interior,  la 
formació dels accessos, l'arquitectura, els acabats i les instal·lacions. També s'hi farà un nou pou de 
ventilació -per permetre una bona entrada i sortida d'aire de l'estació- i un reforç del drenatge de la 
infraestructura. Aquest pou de ventilació estava programat a l’illeta entre c/ Cardenal Reig i ctra de 
Collblanc però els veïns i veïnes van proposar que es modifiqui el projecte per no malmetre l’espai verd 
situat en aquest lloc. Finalment, prenent en consideració la demanda veïnal, es desestima la ubicació 
prevista i s’estudia una nova ubicació, que serà en la zona de la benzinera. 

 
El regidor del Districte informa sobre els següents aspectes prioritaris de l’estat del barri: 

• L’Espai Barça té un planejament aprovat i subjecte a decisions que el poden afectar en els 
pròxims 4 anys. Algunes d’aquestes depenen de tramitacions i permisos urbanístics i altres són 
decisions de la junta del FC Barcelona, que marcarà el calendari definitiu. Després de l’última 
reunió amb el veïnat s’han incorporat mesures per reduir la contaminació i el trànsit de camions i 
s’ha fet una comissió especial per tal de minimitzar l’afectació en l’arbratge. 

• Pla  Danubi.  Després  de  la  sentència  judicial  contra  la  modificació  del  PGM  s’està  fent  un 
replantejament que permeti definir el marc d’actuacions dels pròxims anys. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrimaternitatsantramon/f/3595/
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrimaternitatsantramon/f/3600/
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• L’afectació de ruta de l’H10. És una realitat que la solució del transport al barri no està al gust 

del veïnat. S’està discutint amb TMB i l’àrea de mobilitat de l’Ajuntament solucions parcials a les 
demandes veïnals. Abans que acabi l’any s’espera una resposta a aquest tema i es farà una 
reunió amb els veïns. 

• Manteniment i revisió  parcs i jardins i zones verdes.  Fa referència als jardins de Bacardí i de la 
necessitat d’una reforma integral. Al desembre, una vegada aprovat el PIM es començarà la 
reforma de l’àrea destinada als gossos. 

• La  Festa  Major  i  com  integrar  millor  el  conjunt  de  barris  del  districte.  La  festa  està  molt 
concentrada a les Corts i es planteja fer un procés participatiu i de debat per implicar i integrar 
totes les diversitats i barris del districte. 

 
4. Estat de les obres de l’Espai Barça. 

 
 

Martí Padrisa, arquitecte de l’Espai Barça, informa que l’enderroc del Miniestadi preveu una sortida i 
entrada de camions diferenciada per tal de reduir les afectacions al veïnat. També es preveuen altres 
accions com la neteja de rodes per tal de no embrutar. La urbanització exterior inclou els carrers 
Menéndez i Pelayo, av/ Joan XXII, Arístides Maillol, av/ del Doctor Marañón, Vorera c/Cardenal Reig, 
vorera Trav. de Les Corts, i c/ D’Elisabeth Eidenbenz. 
Els  treballs  previs  comptaran  amb  proves  de  pilotatge  i  cales,  l’optimització  de  fonamentacions, 
l’enderroc d’estructures “motxilles”, passarel·les i taquilles, i una nova entrada al museu. 
La comissió de seguiment continua activa i es podrà consultar tota la documentació i les actualitzacions 
del procés  aquí. El desenvolupament de les obres de l’Espai Barça es pot seguir en el  Po rtal  d’Info 
rmació 
 Urbanística de  
l’Ajuntament . 

 
 
 

5. Modificació del Pla General Metropolità a l’illa delimitada pels carrers Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal 
Reig i Travessera de les Corts. 

 
El conseller Carlos Hornero informa d’aquest punt de l’ordre del dia. El 15 de novembre de 2010, 
s’aprova definitivament la modificació del PGM que permet la preservació del teixit edificatori existent i 
les peces patrimonials de caràcter industrial. La sentència 940/2018, de 2 de novembre, ha anul·lat la 
modificació esmentada. Principalment, el motiu de l’anul·lació del planejament rau en la distància del 
verd de reposició. Actualment l’Ajuntament de Barcelona promou una nova modificació PGM en aquest 
àmbit. La finalitat de la mateixa és l’adequació de les determinacions del PGM, que qualifica els sòls 
inclosos en l’àmbit de zona de transformació de l’ús existent per a l’espai lliure i per a l’equipament 
(claus  17/6  i  17/7,  respectivament),  per  fer-lo  compatible  amb  la  preservació  del  teixit  edificatori 
existent pel seu valor de conjunt. 
S’ha format una comissió de seguiment amb entitats i veïnat per portar a terme un procés participatiu, 
que es portarà al Consell de Barri. 

 
 
 

6. Zones de Baixes Emissions. 
 

Cristina Castells, tècnica de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona, 
informa d’aquest punt de l’ordre del dia. A partir de l’1 de gener del 2020 es prohibirà l’accés a la ciutat 
als vehicles més contaminants (sense distintiu ambiental de la DGT). La ZBE funcionarà de dilluns a 

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/B1526/--/--/ap/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/6a/B1526/--/qu/0/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/6a/B1526/--/qu/0/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/6a/B1526/--/qu/0/
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/ca/fitxa/6a/B1526/--/qu/0/
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divendres en horari laboral, de 7.00 a 20.00 hores. La mesura preveu una sèrie d’ exempcions: vehicles 
de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències i serveis essencials. Es pot consultar  aquí. 
Hi haurà un període de notificacions informatives de tres mesos a partir del qual entrarà en vigor. 
Per saber si un vehicle reuneix els requisits, es pot visitar el següent  enllaç. 

 
 
 

PRINCIPALS TEMES PROPOSATS PER LA CIUTADANIA 
 

• Es manifesta satisfacció pel canvi en la ubicació del pou de ventilació de l’estació de metro Ernest 
Lluch tot i que es considera que hi ha hagut dificultats amb la comunicació amb l’administració pel 
que fa a aquesta demana veïnal. 

• Es manifesta preocupació per les actuacions efectuades pel FC Barcelona a la Masia. La gerent del 
Districte contesta que un cop es va efectuar la inspecció corresponent s’ha requerit al FC Barcelona 
que es restituïssin els elements patrimonials i s’ha enviat als veïns que ho havien sol·licitat la 
informació. 

• En  al·lusions  a  la  ZBE  i  l’ús  d’altres  mitjans  de  transport  no  contaminants  es  planteja  fer  una 
campanya de civisme i conscienciació de patinets i bicicletes. També es proposa una millora de la 
freqüència de pas del transport públic, concretament els busos. 

• Es critica la possibilitat d’aparcament en el recinte del parc de la Maternitat. El conseller Carlos 
Hornero  indica  que  existeix  una  comissió  de  seguiment  per  abordar  els  diferents  aspectes 
relacionats amb el recinte. 

• Es demana que existeixi un espai de dades obertes de l’Ajuntament associades al barri. 
 

ACORDS 
 

• Una veïna intervé per fer referència al que es va comunicar per part del Districte en l’Audiència 
Pública del 14 d’octubre del 2019 que en la vorera del primer tram del carrer Cardenal Reig davant 
de la illeta que s’ha comentat pel tema del pou de ventilació de l’estació de metro es substituirien 
els arbres que estaven malmesos. Aquesta actuació s’ha realitzat però demana que es posin més 
arbres i bancs i cadires, ja que és una zona de reunió de veïns. Demana la participació veïnal en la 
remodelació de la zona. El regidor del Districte indica que es donarà una resposta a aquesta 
demanda. 

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/

