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

 

A Barcelona, a les 18.01 h del dia 24 de febrer del 2022, es fa la sessió del Consell de Barri de la 

Maternitat i Sant Ramon al Club Esportiu Mediterrani (carrer Regent Mendieta, 14). 

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 Sánchez, PSC 
Manuel Becerra, PSC 
Laura Cañadas, BComú 
Elisabet Bercial, ERC 
Josep Maria Gebelli, ERC 
Ivan Condés, JxCAT 
Sergi Mariné Santos, JxCAT 
Joan Castelló, Valents 
Sonia Reina, Cs 
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 regidor Joan Ramon Riera dona pas a l’inici del Consell de Barri. A continuació, comparteix 
que haurà de marxar a les 19:30 i agraeix la comprensió dels assistents. Agraeix l’acollida del 
Club Esportiu Mediterrani i cedeix la paraula al senyor Àlex Almeda. 
 

1. Presentació del Club Esportiu Mediterrani 

El senyor Almeda, president del Club Esportiu Mediterrani, dona la benvinguda als 

assistents i explica que el club va néixer a Sants fa noranta anys, però s’ha fet gran en les 



 
 

 

 

instal·lacions actuals durant més de quaranta anys. Aprofitant la Covid, s’ha fet una 

reforma integral de les instal·lacions. Tot seguit, mostra un vídeo amb imatges de les 

reformes realitzades. 

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

3. Inici d’obres de l’L9 de metro 

La senyora Laura Carrasco, responsable de seguiment dels projectes i obres de l’L9, 

recorda que el tram central fa gairebé onze anys que està aturat. Es van posar en servei 

els trams que estàven més avançats. A l’L9 nord i l’L10 nord es va afegir l’L9 sud, de la 

Zona Universitària a l’aeroport, i l’L10 sud, de Zona Universitària al viaducte. Ara es torna 

a activar l’obra del tram central. Hi ha dues tuneladores aturades: una poc abans de 

Manel Girona, que permetrà acabar el túnel, i l’altra a Lesseps, la qual s’ha començat a 

desmuntar. L'arrencada de la tuneladora es preveu per la primavera d’enguany i arribarà 

a l’estació de Mandri l’estiu del 2023. Ja s’han reprès les obres de les estacions de Mandri 

i de Sarrià. Les obres de les estacions de Putxet i de Sanllehí es reprendran el 2022, 

mentre que les de les estacions de Guinardó i Maragall es reprendran el 2023. També es 

preveu començar les obres de Campus Nord aquest any i les de Manel Girona l’any vinent. 

A continuació, precisa que el túnel de l’L9 té 12 metres de diàmetre i, mitjançant una llosa 

intermèdia, s’hi poden encabir les andanes. Els accessos es fan amb un pou vertical. 

Malgrat que la ciutat de Barcelona té una geologia molt variable, és un terreny apte per 

excavar amb tuneladora, i la màquina s’hi pot adaptar. El túnel assoleix una profunditat 

de fins a 65 metres. Tot seguit, relata com les diferents parts d’aquesta tuneladora han de 

permetre l’excavació, extracció de terres, i col·locació d’anells prefabricats de formigó. Les 

terres s’extreuen amb una cinta transportadora. Es tracta de procediments constructius 

molt segurs de cara a la superfície i al personal que treballa a dintre. Informa que es 

mantindran les ocupacions i les restriccions de mobilitat entorn del pou de l’avinguda de 

Xile amb Dr. Marañón fins al final de l’explotació del túnel. Pel que fa a l’estació de Camp 

Nou, tindrà dos accessos i un ascensor en superfície. S’està redactant el projecte de 

l’estació de Campus Nord, que podria tenir un accés al carrer de John Maynard Keynes i 

un altre al carrer d’Ignasi de Solà-Morales i Rubió, a més d’un ascensor. L’estació de 

Manel Girona, a Manel Girona amb Doctor Ferran, tindrà una configuració similar. Abans 

de començar les obres, s’impulsen dues actuacions de control, vigilància i prevenció: les 

inspeccions tècniques d’edificis, i l’auscultació i seguiment de la construcció. Les 

inspeccions tècniques es fan als edificis propers a les estacions i el túnel, i ja han 

començat a fer-se a les estacions de Mandri i Sarrià, així com al tram de túnel de Manel 



 
 

 

 

girona a Prat de la Riva. L’auscultació consisteix a col·locar instruments als edificis per 

verificar que l’obra s’executa correctament. 

1a intervenció: Un veí pregunta si l’estació de Camp Nou servirà com a punt d’entrada de 

les lloses de formigó i sortida de terres del túnel. 

2a intervenció: La senyora Felisa Marco vol saber qui pagarà les obres. Pregunta si els 

accessos connectaran amb el Camp Nou o sortiran a nivell de carrer i quines afectacions 

tindrà sobre les altres línies de metro. 

La senyora Laura Carrasco comparteix que l’obra és promoguda per la Generalitat. Els 

accessos previstos a l’estació de Camp Nou són els ja esmentats, a nivell de carrer. Quant 

a les altres línies de metro, la línia 9 ja té l’intercanvi amb la línia 3 a Zona Universitària; al 

nord no connectarà amb cap altra línia de metro fins a Lesseps. 

 

4. Pla de prevenció d’incendis domèstics 

El senyor Albert Ventosa, cap de la unitat de Prevenció dels Bombers de Barcelona, indica 

que l’origen de molts incendis es troba en la manca d’atenció, i s’originen en les 

instal·lacions elèctriques, per no tenir-les en bon estat o per sobrecàrrega dels endolls. Si 

es fa servir una regleta, que sigui per aparells de poca potència. Molts incendis comencen 

amb calor a la vora de mobles o teixits. Si hi ha canalla a casa, tot allò que sigui 

combustible ha de ser fora del seu abast. Convé no emmagatzemar combustibles líquids. 

És necessari evitar males manipulacions de la xarxa; si hi ha dubtes, val més posar-se en 

mans d’un especialista. Si no podem vigilar aparells que estan funcionant o carregant-se, 

el risc és més gran, especialment durant la nit. Sempre que sigui possible, s’ha de vigilar 

els aparells que puguin provocar riscos. Si hi ha olor a gas, no s’ha d’encendre cap aparell i 

s’ha de ventilar bé. Molts focs comencen per descuits a la cuina. Insisteix que s’ha de 

mantenir la vigilància. Pel que fa als detectors de fum, són una gran ajuda durant les 24 

hores i detecten el fum, que és el que abans es propaga per casa. Són útils per a tothom, 

però especialment per a col·lectius amb mobilitat reduïda, problemes de visió o d’audició, 

o amb discapacitat intel·lectual. Funcionen amb piles que duren més d’un any, costen 10-

15 €, i quan detecten fum, l’alarma fa un soroll fortíssim. Si només en posem un, hauria de 

ser al distribuïdor que va cap a les habitacions; si en podem posar més, val la pena posar-

ne un a cada habitació i un al menjador. No s’han d’instal·lar a la cuina ni al bany per 

evitar falses alarmes. Si hi ha un incendi a casa d’un veí, cal quedar-se a casa per evitar el 

fum. El 112 és l’únic telèfon per emergències i no s’ha de confondre amb d’altres. Si tenim 

l’incendi a casa, convé marxar tancant portes i finestres. No s’ha d’agafar l’ascensor 

perquè, si es talla el subministrament elèctric, el forat de l’ascensor pot omplir-se de fum. 

L’evacuació sempre ha de ser descendent, cap al carrer, on s’esperarà els cossos 

d’emergències amb les claus. Quan es truca al 112, els serveis d’emergències acudeixen 

molt ràpidament. Finalment, exposa que al web dels Bombers hi ha més informació. 



 
 

 

 

1a intervenció: El senyor Eduard agraeix la informació i demana que es faci arribar a la 

resta de bombers el seu agraïment per l’extinció d’un incendi a riera Blanca. 

El senyor Albert Ventosa agraeix les paraules de suport i les farà arribar als seus 

companys. 

2a intervenció: La senyora Lupe, presidenta de l’edifici contigu al de l’incendi, comenta 

que el foc va ser molt virulent perquè l’edifici es trobava en estat d’abandonament. 

Afirma que l’actuació dels Bombers va ser exemplar. El pis al costat del que es va cremar 

es comparteix amb el primer del seu edifici. Hi viuen persones sense aigua ni gas, i poden 

quedar-se sense llum. Demana que aquest perill es reflecteixi a l’acta i que l’Ajuntament 

s’interessi per les condicions d’aquest pis, per la seguretat de l’edifici, i per les persones 

que hi viuen, que ho haurien de fer amb dignitat. 

2a intervenció: Una veïna evidencia com n’és d’important tancar les portes i posa com a 

exemple un incendi al carrer Benavent, fa uns anys, on un noi es va cremar quan va obrir 

la porta del balcó per demanar ajuda. 

El senyor Albert Ventosa es mostra d’acord amb la necessitat de tancar portes i finestres 

per evitar corrents que alimenten l’incendi i propaguen el fum. 

El regidor respon a la senyora Lupe que comprovaran l’estat del pis per mitjà de serveis 

socials i d’inspecció tècnica. 

El senyor Albert Ventosa afegeix que el Districte sovint demana la participació dels 

Bombers per realitzar inspeccions tècniques de condicions de risc. 

5. Projecte Vilaveïna 

La senyora Helena explica el projecte Vilaveïna, que l’Ajuntament està desplegant a 

diferents barris, amb l’objectiu de promoure que els ciutadans tinguin cura els uns dels 

altres. Aquest projecte vol desplegar serveis i recursos que ajudin a viure millor a 

Barcelona. Vilaveïna són comunitats d’entre 10.000 i 30.000 habitants; a la Maternitat i 

Sant Ramon es treballarà amb el barri sencer. S’obrirà un espai Vilaveïna on s’atendrà a la 

ciutadania i des d’on es promouran activitats. Es posarà especial atenció en les persones 

grans, així com en la petita infància i qui en té cura. Es vol apropar als veïns els serveis i 

projectes que ja existeixen, i que aquests serveis treballin conjuntament. Comparteix que 

les cures, històricament, s’han desenvolupat a la llar, sense reconeixement, i han sigut 

dutes a terme majoritàriament per dones. Tothom necessita ser cuidat o cuidar d’algú en 

algun moment de la vida i és important que la comunitat es faci càrrec d’aquestes cures. 

Volen reforçar les xarxes veïnals i comunitàries noves o ja existents. També es vol 

impulsar la corresponsabilitat i la justícia social. Moltes vegades, les treballadores de les 

cures i de la llar són treballadores migrants sense documentació i el projecte té línies de 

suport per elles. L’octubre del 2021 es van obrir les primeres Vilaveïna i se'n volen 



 
 

 

 

desplegar a tot Barcelona fins al 2023. La Maternitat i Sant Ramon forma part de la 

segona fase del projecte, amb un professional a jornada completa a partir del mes de 

maig. Prèviament, es poden fer tasques per donar a conèixer el projecte. A l’espai 

Vilaveïna hi haurà una persona que farà atenció a la ciutadania, sense cita prèvia, dos 

matins i dues tardes a la setmana. S’oferirà assessorament jurídic i laboral a les famílies 

que vulguin contractar una treballadora de les cures i de la llar, es programaran activitats 

al territori, i es treballarà per la millora de l’espai públic. A més d’una persona a jornada 

completa, hi ha dues persones a l’equip de coordinació de Ciutat. La primera fase de 

treball serà realitzar un diagnòstic territorial per conèixer quines necessitats tenen. A 

partir d’aquest diagnòstic es definirà el pla d’acció de la Vilaveïna. Es farà una presentació 

del projecte a l’espai públic i l'avaluació i seguiment del projecte. Finalment, aclareix que 

s’ubicarà al carrer del Cardenal Reig, en un espai compartit amb entitats, però les 

activitats poden ser a tot el barri. 

1a intervenció: El senyor Àlex agraeix la presentació i pregunta quina relació hi haurà amb 

el projecte Ràdars. Recorda que el barri no té cap residència per la gent gran i vol saber si 

hi haurà alguna ajuda per aconseguir-la. 

2a intervenció: La senyora Maite vol saber si es plantegen les dificultats de les persones 

amb discapacitat sensorial, intel·lectual i mental. 

3a intervenció: La senyora Felisa creu que és una bona idea, però té dubtes sobre 

l’execució. Pregunta qui ho pagarà, com es coordinarà amb altres serveis, i fins on arriba 

la responsabilitat de cada un. 

La senyora Helena respon que una de les línies més importants del projecte és promoure 

el treball en xarxa. La persona encarregada dedicarà 16 hores setmanals a fer atenció a la 

ciutadania; la resta les dedicarà a coordinar-se amb els agents i la promoció d’activitats. 

No poden suplir Serveis Socials, però poden garantir una bona referenciació dels casos. 

Quant al Projecte Ràdars, serà important treballar conjuntament. Una bona coordinació 

pot nodrir ambdues iniciatives. S’ha encarregat el projecte a Foment de ciutat per 

garantir-ne la transversalitat. Alineant els diferents departaments i àrees de l’Ajuntament 

(Ecologia Urbana, Serveis Socials, Educació, Cultura, etc.) es pot fer una Ciutat més 

cuidadora. Pel que fa a les persones amb discapacitat, les persones que se'n fan càrrec 

podran anar a l’espai Vilaveïna per rebre resposta a les necessitats relatives a les cures. Si 

detecten necessitats específiques, es podran desenvolupar accions i projectes. Aquest 

servei no té com a objectiu la construcció de residències de gent gran, que depenen de la 

Generalitat. 

6. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

El regidor comenta que el projecte Ràdars ja té deu anys i es preveu fer petits actes 

commemoratius del 6 al 19 de juny. Informa que es va arribar a dos acords a la comissió 



 
 

 

 

veïnal sobre les macrocuines: quan es tingui l’aprovació inicial de la nova regulació, 

s’organitzarà una sessió informativa, i parlar del futur d’espais que no aporten res 

quedant-se tancats. S’estan fent els debats veïnals sobre el futur del Campus Sud, que té 

un ús exclusivament universitari. És necessari que els veïns hi diguin la seva, igual que ho 

faran les institucions ja instal·lades al Campus Sud. Comparteix que van fer una passejada 

amb l’AVV on van detectar diverses qüestions de manteniment. En el proper Consell de 

Barri s’estarà en condicions d’informar sobre el pla Cuidem i la nova contracta de neteja. 

7. Torn obert 

1a intervenció: El senyor Sergio Domingo, pel que fa a les macrocuines, vol saber per què 

no s’aprovarà la normativa abans que acabi la moratòria de llicències. Van saber que hi 

havia reunions entre Cooklane i l’àrea d’Urbanisme, van fer una instància demanant 

reunir-se amb Urbanisme, i no han rebut resposta. 

2a intervenció: El senyor Andrés Quílez, president de l’Associació de Veïns de Sant Ramon, 

agraeix la feina que s’està fent. No entén per què ha quedat un espai sense asfaltar a 

travessera de les Corts amb riera Blanca. 

3a intervenció: La senyora Felisa pregunta on es pot veure el projecte de remodelació de 

l’avinguda de Madrid i suggereix que els carrils bici no passin entre les marquesines i el 

carril bus. Sol·licita una targeta pels veïns els dies de partit del Barça. Qualifica la carretera 

de Collblanc de punt negre. Vol saber si encara hi ha un supermercat fantasma a Comte 

Güell. El patrimoni de la Maternitat continua deteriorant-se i proposa posar-hi serveis. 

4a intervenció: El senyor Cava vol saber qui va pagar 23.000 € per les destrosses causades 

per la policia l’1-O. Afirma que els jardins de Cardenal Reig estan molt deteriorats. 

Planteja si s’han valorat els de circulació a travessera de les Corts amb carretera de 

Collblanc, així com per la situació del carrer del Danubi. Critica els impostos a l’aigua i 

afirma que a Barcelona es paga el doble que a l’Hospitalet. Pregunta si s’ha plantejat 

alguna actuació per l’amiant que hi ha a Danubi amb Sena. 

5a intervenció: La senyora Lídia demana informació sobre la demanda de Cooklane contra 

l’Ajuntament. 

6a intervenció: El senyor Àlex agraeix que es faci la retransmissió de les sessions en línia. 

Quant al Campus Sud, es mostra sorprès perquè no hagin informat abans de la possibilitat 

de participació. Proposa que totes les dades associades al barri es publiquin al portal 

d’Open Data. 

7a intervenció: El senyor Miguel Ángel proposa penjar una pancarta contra la guerra. 

8a intervenció: La senyora Ana Ramon agraeix els arranjaments i les obres fetes al barri. 

Comenta l’obertura de nous establiments a Felipe de Paz i a Emèrita Augusta. 



 
 

 

 

9a intervenció: El senyor Eduard Català, representant del Districte al Consell Ciutadà, va 

presentar un projecte de ciutat sobre els greus problemes de mobilitat i civisme en els 

grans esdeveniments esportius de la Ciutat. Quant a la mobilitat a riera Blanca, creu que 

està empitjorant, ja que hi ha gent que se salta els semàfors en vermell. Assegura que, a 

causa dels semàfors, es tarda vint minuts per anar de travessera de les Corts a Cornellà. 

El regidor, amb referència a la intervenció del senyor Sergio Domingo, creu que 

l’aprovació inicial de la normativa es podrà fer abans del 25 de març. En favor del diàleg, 

tothom ha de poder reunir-se amb tothom. Hi haurà una proposta que es podrà discutir 

àmpliament. 

A continuació, el regidor agraeix el comentari del senyor Quílez. Hi havia un dèficit de 

manteniment que ja s’està resolent. Traslladaran la qüestió de l’espai sense asfaltar. 

Quant a la intervenció de la senyora Felisa, el compromís és fer un procés participatiu que 

defineixi com ha de ser l’avinguda de Madrid i acabar el mandat amb el projecte executiu 

encarregat. S’ha fet un grup conjunt amb el districte de Sants-Montjuïc. És un espai d’alta 

complexitat tècnica i s’ha d’arribar a consensos per encabir-hi tots els usos. Convida 

tothom a participar en aquest procés. Pel que fa a la carretera de Collblanc, quan hi va 

haver el canvi de sentit es va generar un cert desordre. Encara hi ha elements que cal 

ajustar i qüestions d’indisciplina, però la situació ja no és la de l’estiu passat. Respecte al 

recinte de la Maternitat, el patrimoni i la cura del verd són les grans prioritats. La redacció 

del Pla Director està en marxa, i Patrimoni està en contacte amb els titulars per fer un 

seguiment i inventari que determini quins són els elements patrimonials. 

En resposta a la intervenció del senyor Cava, esmenta que es va fer una modificació de 

planejament a Danubi que un jutge va tirar enrere. Ja hi ha un nou planejament urbanístic 

per transformar en equipaments tota l’illa de Danubi. Es començarà la primera fase de 

l’expropiació abans d’acabar el mandat. 

Pel que fa al recurs presentat per Cooklane, es referia a la suspensió de llicències i en cap 

cas es va recórrer la suspensió d’obres o l’ordre d’enderroc de la xemeneia. No té 

coneixement que s’hagi resolt. 

El regidor agraeix les paraules del senyor Àlex respecte a les sessions en línia. Faran 

arribar tota la informació sobre el Campus Sud a les entitats per fer possible una bona 

participació. Considera que l’oficina de dades de l’Ajuntament és un referent i hi ha 

moltes dades segregades per barris i per gènere, ja que el biaix de gènere és molt 

important. 

Amb referència a la intervenció del senyor Miguel Ángel, es preveu aprovar una declaració 

institucional al plenari de l’Ajuntament. Una ciutat com Barcelona ha de posicionar-se a 

favor de la cultura de la pau. 



 
 

 

 

Agraeix els comentaris de la senyora Ana Ramon. S’estan obrint nous negocis i caldrà 

parlar del futur. 

El regidor esmenta que comparteixen la preocupació que el senyor Català ha elevat al 

Consell Ciutadà. Encara s’està treballant en les disfuncions a certs semàfors i girs. 

10a intervenció: El senyor Sergio Domingo agraeix la resposta i demana que l’àrea 

d’Urbanisme es reuneixi amb ells. 

11a intervenció: El senyor Andrés Quílez comenta que el semàfor de la travessera de les 

Corts, quan es posa verd agafa en vermell el de Sant Ramon Nonat, retenint els 

autobusos. Proposa que el semàfor de la travessera de les Corts s’obri uns segons abans. 

12a intervenció: La senyora Felisa insisteix en la necessitat de disposar d’una targeta pels 

dies de partit. També insisteix en la cura del patrimoni. Demana equipaments que 

ofereixin serveis. 

13a intervenció: La senyora Lídia demana que es confirmi que s’enderrocarà la xemeneia 

de la macrocuina de Felipe de Paz. 

14a intervenció: El senyor Àlex aclareix que es podria mirar quines dades del barri hi ha 

per veure quin ús se'n pot fer. 

15a intervenció: La senyora Ana Ramon assegura que els greus problemes que tenen, 

relacionats amb els partits, han de desaparèixer. 

16a intervenció: El senyor Català mostra el seu suport a la proposta d’una targeta pels 

veïns. És partidari d’una targeta de plàstic amb el número de matrícula i el nom del titular. 

El regidor pren nota de la demanda del senyor Domingo. Respecte als semàfors, hi ha 

alguns que s’han d’estudiar, ja que causen afectacions entre ells. Pel que fa a l’Espai Barça 

i la mobilitat els dies de partit, hi ha una reunió programada amb tots els responsables del 

dispositiu. Amb la informació que aportin els responsables es podrà veure quines millores 

es poden fer. Quant a la xemeneia, hi ha una ordre d’enderroc i una multa coercitiva. Han 

de continuar insistint perquè el titular executi l’ordre. Pel que fa a nous equipaments al 

recinte de la Maternitat, es pot estudiar, però haurà de ser el proper mandat. Amb relació 

a les dades, posar-les al portal d’Open Data de l’Ajuntament permetria que tothom pugui 

treballar amb elles. L’administració local té set-cents anys d’història i la cultura 

corporativa pot ser feixuga, però hi ha un compromís per publicar-ne més. 

 

El regidor agraeix la participació i clou el Consell de Barri de la Maternitat i Sant Ramon a les 

20.30 hores. 


