
 
 
 
 
 
 
 
 

Districte de les Corts 
 
Pl. Comas, 18  
08028 Barcelona 

 
Consell de barri Consell de barri de la Maternitat i Sant Ramon 
Data i lloc 11 de novembre de 2020 

El consell es duu a terme en format virtual i es transmet en 
streaming pel  canal de YouTube següent: 
https://youtu.be/S2vnHe75h6M. 

 
ASSISTENTS 

Taula (noms de persones i rol) 
 
Joan Ramon Riera (regidor del Districte i president del Consell) 
Sara Jaurrieta (gerent del Districte) 
Ana Ramon (vicepresidenta del Consell de Barri) 
Josep Maria Comorera (tècnic de barri i secretari del Consell) 
 
Consellers/es de districte 
 
Carlos Hornero, Manuel Becerra, Jordi Guillén, Sonia Reina, Josep M. Gebelli, Sergi Mariné, Lucía García Carretero, 
Xavier Cañigueral i Javier Erausquin 
 
Tècnics/tècniques municipals (noms i responsabilitat) 
 
Iria García Labandeira (directora de Serveis a les Persones i al Territori), Maribel Benito (cap de projectes de 
Serveis a les Persones i al Territori), Albert Bassas (director de Llicències i Espai Públic) 
 

 
Ordre del dia 

Benvinguda i presentació  
Es dona la benvinguda, a les 17.00 hores, per part del regidor del Districte i president del Consell, el Sr. Joan 
Ramon Riera. S’explica que les intervencions dins l’ordre del dia o que s’han demanat es produiran en una sala 
virtual creada a aquest efecte, i que es retransmetran també mitjançant el canal de YouTube per al seguiment del 
consell. 
 
Punts de l’ordre del dia  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, si escau.  
Queda aprovada l’acta enviada amb la convocatòria sense modificacions. 
 
2.- Informe del regidor sobre l’estat del barri.  
El regidor del Districte presenta l’informe d’estat sobre el barri fent referència a les qüestions següents: 
• Festa Major 2020  
• Circorts 
• Homenatge a Ernest Lluch 
• Programació d’activitats de Nadal 
• Obres als vestidors de la instal·lació esportiva Arístides Maillol 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Espai d’hort comunitari al passatge de Felipe de Paz 
• Jugatecambiental al parc de Can Rigal 
• Projecte Radars 
• Obres 

3.- Informació sobre la modificació del PGM (pla Danubi) 
Presenta, amb el suport d’un Power Point, l’arquitecta de la direcció de Serveis de Planejament de l’ Ajuntament 
de Barcelona, Mireia Secall. 
 
4.- Pla d’actuació sobre el verd 
Presenta el director de Llicències i Espai Públic del Districte de les Corts, Albert Bassas. 
 
5.- Presentació d'una entitat del barri.  Veterans de Catalunya 
Presenta, amb el suport d’un Power Point i un vídeo, Xavi Fortes, membre de l’entitat Agrupació de Futbolistes 
Veterans de Catalunya. 
 
Torn obert de preguntes i respostes 
 
S’han fet les preguntes  següents per ser contestades al consell de barri, a les quals el regidor del Districte dona la 
resposta següent: 
 
Una veïna:  
1. Hi ha alguna limitació pel que fa al nombre de bars/cafeteries per illa (tram de blocs entre dos carrers) a la 

travessera de les Corts? Tot i la proximitat del Camp Nou sembla excessiu per un barri residencial. La zona és 
visitada per molts turistes i la imatge, entre bars no gaire polits i excés de grafits, és força decebedora.  

2. Els jardins de la Maternitat són un enclavament històric i arquitectònic de finals del segle XlX molt interessant i 
poc conegut pels ciutadans de Barcelona. Està prevista alguna actuació (menor) per destacar i dignificar 
l’entrada principal per la travessera? Hi ha una clara diferència en l’entorn urbà en passar del barri de les Corts 
al barri de la Maternitat i Sant Ramon que fan que el parc i els seus destacats edificis modernistes passin 
desapercebuts. Els jardins són a prop del Camp Nou, un dels llocs més visitats de Barcelona. 

1. La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de setembre, relativa als serveis al 
mercat interior, i la seva incorporació parcial al dret espanyol a través de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
de lliure accés a les activitats de serveis, així com l’anomenada llei Òmnibus (Llei 25/2009, de 22 de 
desembre), que modifica diferents lleis per adaptar-les a aquesta directiva, feia necessària la modificació dels 
plans d’usos existents per adaptar-los a la directiva. Cal dir que el Pla d’usos de les Corts va ser modificat el 
2015 respecte a la zona dels entorns del FC Barcelona, va tenir en compte que al llarg de l’any se celebren un 
màxim de 40 partits, per tant, la concentració de bars era puntual i intensa només durant aquests dies. La 
proliferació d’establiments de restauració en aquest entorn i la seva demanda no es va considerar excessiva 
precisament per tenir una clientela discontínua, no fixa, els 365 dies de l’any. És per aquest motiu que la zona 
de restricció va ser eliminada. En aquests moments el Pla d’usos del Districte no preveu cap limitació entre 
bars a la zona.  

2. Totalment d’acord amb les apreciacions fetes i, per aquest motiu, prenem bona nota del que ens diu i en 
donarem trasllat als redactors del pla director de la Maternitat per tal que considerin aquesta proposta. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un veí:  

Al carrer de Collblanc no hi ha contenidors de recollida selectiva. Davant dels números 94 i 100, al mateix 
tram, n'hi ha de repetits de rebuig (gris). Tenint en compte que no n'hi ha cap de recollida selectiva, proposo 
posar-ne de recollida selectiva. Cal tenir en compte que davant del número 92 i 96, hi ha supermercats, i a la 
mateixa vorera hi ha col·legis. Els contenidors més propers per reciclar són a l'avinguda del Cardenal Reig, i 
molts veïns de Collblanc no reciclen perquè no hi ha contenidors a Collblanc.  
 
Hem donat trasllat als serveis de neteja del que ens diu. Ens han comunicat que inspeccionen avui  (11/11) 
l’emplaçament i ens donaran resposta a la seva petició.  
 

A través de la sala virtual habilitada per a la participació, es duen a terme les intervencions següents: 
- Un veí pregunta pels pressupostos participatius que s’estaven treballant en el marc del procés participatiu pel 

PAM-PAD. El regidor del Districte contesta que les necessitats sorgides de la crisi sanitària de la covid-19 han 
repercutit sobre aquesta qüestió i cal fer-ne una nova valoració. També pregunta per la formació als 
ciutadans per eliminar la bretxa digital, particularment pel que fa a la participació a la plataforma Decidim 
Barcelona i als òrgans de participació. El regidor del Districte respon que cal incrementar les actuacions que 
es porten a terme a diferents equipaments cívics orientades a l’alfabetització digital. 

- El vicepresident del Consell de Barri i president de l’entitat veïnal El Racó de les Corts, indica la necessitat, al 
seu parer, de posar més sanitaris a l’espai públic. El regidor del Districte li contesta que aquest tema està 
damunt la taula al comitè de seguiment de la situació creada per la covid. El veí demana que s’aporti 
informació sobre el tema a la propera comissió de seguiment del Consell de Barri. 

Altres informacions 
S’ha donat resposta, durant el matí, del dia del consell, per correu electrònic, per part de la consellera tècnica del 
Districte, Irene Morales, a l’escrit presentat per l’Associació de Veïns Camp Nou adreçat al Consell de Barri, en què 
es formulaven diverses sol·licituds d’informació i reclamacions, i s'indicava que no calia que fossin contestades en 
l’àmbit del mateix Consell. 
 
Tancament del consell de barri 
El regidor del Districte agraeix la participació i clou el consell de barri, a les 18.30 hores. 
 

 
 
 
 


