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

 

A Barcelona, a les 18.07 h del dia 10 de novembre del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri 

de la Maternitat i Sant Ramon, en format presencial, al Club esportiu Laietà (Carrer del Pintor 

Ribalta, 2-8). 

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: 
 
Manuel Becerra, PSC 
Jordi Guillen, BComú 
Ivan Condés, JxCAT 
Josep M Gebelli, ERC 
Joan Castelló, BCNxCanvi 
Carlos Hornero, PSC 
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, agraeix la bona acollida del 
Club Esportiu Laietà i cedeix la paraula al senyor Riera. 
 
El senyor Riera, president del Club Esportiu Laietà, dona la benvinguda als assistents, anuncia 
la celebració del centenari del club l’any vinent, i cedeix la paraula al vicepresident del club. 
 
El vicepresident explica la història del Laietà, des del seu primer partit l’any 1922, fins a la seva 
arribada a les Corts l’any 1966. Tenen uns valors familiars que van més enllà de la competició. 
Informa que el dia 11 de desembre el club realitzarà activitats per ajudar la Marató de TV3. 
 
El regidor informa de la modificació de l’ordre dels punts de l’ordre del dia, que queden així: 
 



 
 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Presentació centenari Club Esportiu Laietà 

3. Pla Director de la Maternitat 

4. Pressupostos participatius 

5. Implantació Àrea Verda 

6. Pla Cuidem Barcelona 

7. Informe del regidor del Districte de les Corts 

8. Torn obert 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

2. Presentació centenari Club Esportiu Laietà 

Es dona per substanciada la presentació. 

 

3. Pla Director de la Maternitat 

El senyor Marc Aureli Santos, cap de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, relata les 

queixes veïnals per les actuacions al conjunt de la Maternitat. El conjunt està catalogat i 

protegit i van decidir fer un document per tenir clars els valors. Ha quedat clar que la fitxa 

del catàleg és ambigua i s’ha de revisar basant-se en el document esmentat. En un parell 

de mesos sortirà una mesura de Govern de protecció del patrimoni i el paisatge urbà de 

Barcelona, ja que cal adaptar els instruments a la demanda ciutadana. 

El senyor Pere Cabrera puntualitza que els treballs fets estaran a disposició de tothom. En 

una primera fase es va documentar la informació existent sobre el recinte de la 

Maternitat, que té una propietat única que delega diferents funcions als pavellons. La 

segona fase consisteix en fer fitxes individualitzades de cada pavelló, a més d’una 

consideració específica dels jardins. Hi ha tres pavellons sense catalogar: el pavelló Helios, 

el pavelló Cambó, i un annex del pavelló Blau. Aquest últim té un estudi històric detallat, 

redactat per Montserrat Valverde, que manca a la resta de pavellons. Mai es van projectar 

i executar els jardins i el seu valor es troba al buit urbà entre pavellons. A continuació, 

explica els canvis que han sofert diferents pavellons. S’ha fet una recerca, a través de 

l’empresa Veclus, que no ha trobat més informació de la ja coneguda. Falta poder accedir 

als arxius contemporanis de la Diputació. 

1a intervenció: La senyora Felisa, com a membre de la coordinadora de veïns de Mejía-

Lequerica, comparteix que l’objectiu principal de la coordinadora ha estat sempre la 



 
 

 

 

Maternitat. Expressa que s’han fet diverses remodelacions i s’han destruït moltes coses. 

Gràcies a la mobilització veïnal es va evitar la retirada de les cornises dels edificis. El dany 

que s’ha fet ha sigut molt gran i han patit molt. Creu que els pavellons provisionals es 

podrien reubicar, ja que hi ha llocs disponibles. Es mostra sorpresa perquè no s'ha iniciat 

el contacte amb les associacions veïnals. Demana que es reuneixin com abans millor. 

Afegeix que per a ells el patrimoni verd existeix i els arbres s’haurien de considerar 

monuments. Pregunta si era necessari gastar diners al parc infantil sense coordinació. 

El senyor Santos considera que el document s’ha pogut fer gràcies a les entitats. Feia falta 

un document de partida per orientar les diferents accions. Ara s’han de redefinir els valors 

de protecció i no veu cap inconvenient en què les entitats puguin participar. 

 

4. Pressupostos participatius 

La senyora Irene Morales esmenta els vuit projectes escollits el passat juny que 

s'executaran en el període 2021-2023: carril bici a travessera de les Corts, pacificació de 

l’entorn de Vallespir amb travessera, Fem créixer el verd, cursos per les entitats juvenils, 

recuperar Europa-Anglesola-Numància, instal·lar un punt de trobada de bàsquet al barri 

de les Corts, millorar el parc de la Colònia Castells, i renovar la biblioteca Les Corts - 

Miquel Llongueras. El novembre del 2021 començaran les reunions amb els promotors i, 

entre desembre i gener, es constituirà la comissió de seguiment dels projectes, que es 

reunirà semestralment. L’execució es farà fins al 2024. 

 

5. Implantació Àrea Verda 

El senyor Eugeni Rico, de la direcció de Serveis de Mobilitat, explica que l’ampliació de 

l’àrea regulada d’estacionament és un projecte global de ciutat. Es va iniciar el 2021 i 

finalitzarà el 2022, i pretén passar del 55% de places d’estacionament regulades al 90%. La 

regulació de la Maternitat i Sant Ramon serà l’última del 2021. La regulació de 

l’estacionament permet reduir el nombre de viatges en vehicle privat. A l’àrea verda els 

residents tenen una tarifa molt menor. També permet endreçar l’espai públic i millorar la 

seguretat. A més, es redueixen els estacionaments de llarga durada de vehicles forans. No 

només es regula l’estacionament dels cotxes sinó que s’amplien les places per motos en 

calçada i les zones de càrrega i descàrrega per adequar-les a la demanda. A la zona sud, 

d’habitatges, hi haurà més facilitat per estacionar els vehicles dels residents. A la zona 

nord, d’equipaments, hi hauria poca afectació i per ara es deixarà sense regular. Es 

crearan 22 places blaves, 195 verdes, 69 DUM, i 21 per motos. S’ampliarà la zona 13 i els 

carrers per sobre de la Diagonal s’incorporaran a la zona 14. 

La senyora Irene Esteban comunica que la setmana del 22 de novembre els residents 

rebran la comunicació de com els afecta. A partir de demà es veurà la presenyalització de 

prohibit estacionar per començar a pintar el 19 de novembre i es publicarà al web tota la 



 
 

 

 

informació. Els residents rebran una carta informant de la data de posada en marxa, el 

plànol de l’àmbit on es podrà estacionar, els canals de pagament, etc. L’aplicació 

ONaparcar residents és el canal recomanat per treure el tiquet de resident, mentre que 

l’aplicació Smou permet fer estacionaments amb la tarifa indicada. Per fer ús de les zones 

DUM s’ha d’indicar l’estacionament amb l’aplicació o el parquímetre. 

1a intervenció: La senyora Felisa pregunta quin diàleg hi ha hagut amb les associacions i 

demana més temps d’adaptació per evitar problemes. 

2a intervenció: La senyora Marta, de l’associació de veïns de l’avinguda de Xile, demana 

una zona de càrrega i descàrrega, i vol saber a quina de les zones pertany l’espai entre els 

carrers de Xile, Pintor Ribalta, Cardenal reig, i Pisuerga. 

3a intervenció: El senyor Eduard Català pregunta si tenen previst que es puguin 

superposar les zones als límits del municipi o del districte. 

El regidor recorda que fa un any ja es va informar de la proposta de regular l’aparcament 

de la Maternitat i Sant Ramon. Agraeix als tècnics el compliment dels terminis. 

El senyor Eugeni Rico explica que aquesta serà la dotzena ampliació de l’àrea d’enguany. 

Els terminis són sempre els mateixos i mai hi ha hagut cap problema. La nova regulació no 

entra en funcionament fins el 13 de desembre. A continuació, informa que l’àrea de 

l’avinguda de Xile pertany a la zona 13. 

Pel que fa a la superposició, l’Hospitalet de Llobregat és un municipi diferent amb les 

seves pròpies ordenances. Hi ha una superposició de tres carrers amb Sants. Aclareix que 

les zones no tenen per què coincidir amb els barris o districtes. 

6. Pla Cuidem Barcelona 

La senyora Sara Jaurrieta parla de la pressió social a l’espai públic. El nou contracte de 

neteja pretén millorar el manteniment i la percepció ciutadana de l’espai públic, així com 

una corresponsabilització de la ciutadania. A continuació, cita els antecedents de millora 

de l’espai públic. En una primera fase es desenvoluparà un pla de xoc fins a la primavera 

del 2022. A partir de llavors es desenvoluparà el pla de manteniment integral. Es va 

començar entorn del mercat de les Corts, i a partir del març s’aprofundirà en la millora de 

les zones verdes, àrees de gossos, manteniment específic, senyalització, clavegueram, 

patrimoni artístic, etc. Es coordinaran tots els serveis de forma més efectiva. Finalment, 

recorda els canals de comunicació: el telèfon d’incidències de l’espai públic 900 226 226, 

el web de l’Ajuntament, i l’aplicació Barcelona a la butxaca. 

1a intervenció: La senyora Ana Ramon comunica que ja s’està treballant i agraeix que es 

plantin arbres. Es nota el servei de neteja, ja que la gent incívica treu els mobles el dia que 

no toca, però els treuen de pressa. El telèfon és un servei ràpid i considera important fer-

lo servir. Creu que seria bo plantar arbres als jardins Josep Goday. 



 
 

 

 

2a intervenció: El senyor David exposa que el carrer del Pintor Tapiró està molt brut. Els 

operaris de la neteja estan més pendents del mòbil que de la seva feina. Demana que es 

torni a netejar amb aigües freàtiques. 

3a intervenció: El senyor Josep relata que al barri la brutícia s’acumula. Qualifica 

d’horrible la situació a la Ciutat i al Districte. 

4a intervenció: El senyor Jonel considera que les campanyes de conscienciació són llençar 

els diners i cal mà dura. 

5a intervenció: El senyor Miguel Ángel adverteix que els jardins de Bacardí semblen 

abandonats. Demana actuacions conjuntes amb l’Hospitalet a Can Rigal. 

6a intervenció: El senyor Francesc afegeix que els gossos van deslligats als jardins de 

Bacardí. Vol saber si es posarà un servei de vigilància. 

7a intervenció: La senyora Felisa proposa fer campanyes publicitàries realistes, fent servir 

fotos de pintades o bancs trencats i el preu de la reparació. A una rambla s’estan 

deteriorant les lloses per les arrels i les herbes. Demana que s’expliqui què es guanya amb 

el reciclatge. Ha trobat bosses d’escombraries al costat dels contenidors de reciclatge i 

demana que es posin contenidors grisos al costat. A l’avinguda de Madrid hi ha pintades 

que fan molt mal efecte. Demana que s’omplin els forats dels arbres que hi ha al costat de 

les parades de l’autobús. 

8a intervenció: El senyor Andrés Quílez pregunta per l’estat de les converses amb 

Esplugues pel trànsit a la carretera de Collblanc i la travessera de les Corts. A l’avinguda de 

Xile el pas de les bicicletes provoca retencions. 

El regidor subratlla que les sancions econòmiques tenen una acció pedagògica, però les 

campanyes de sensibilització també ajuden a canviar els hàbits. S’han d’equilibrar 

ambdues estratègies. 

La senyora Jaurrieta pren nota de les qüestions referides a l’arbrat i la neteja. No pot 

donar resposta de la qüestió de l’aigua freàtica, però ho transmetrà. Pel que fa a 

l’incivisme, l’autoritat és un dels elements per conviure amb civisme. Està prevista 

l'adequació de la zona infantil dels jardins de Bacardí el tercer trimestre de l’any vinent, i 

s’ha activat la gestió de conflictes. S’ha parlat amb l’Hospitalet sobre Can Rigal i se’ls han 

comunicat les molèsties que genera tenir una zona sense urbanitzar. És cert que fer 

campanyes pedagògiques ajuda a conscienciar tothom. Quant a les pintades, a l’espai 

Bederrida s’han pintat els murs interiors, i això ha minimitzat els actes vandàlics. 

Finalment, anuncia que la Guàrdia Urbana té coneixement de la situació a la rotonda i es 

posaran en contacte per analitzar propostes de millora. 

7. Informe del regidor del Districte de les Corts 



 
 

 

 

El regidor manifesta que l’escola Pau Romeva s’ha sumat al programa de patis oberts i 

fora d’horari escolar tindrà un ús públic. El passat 25 de juliol es va inaugurar l'estació de 

metro Ernest Lluch. Les columnes de ventilació es van canviar d’ubicació gràcies a la 

participació ciutadana. Les questions del supermercat del passatge de Xile i la macrocuina 

de Felipe de Paz es troben en vies de solució; quan hi hagi noves informacions, 

n’informaran. Respecte a l’espai Barça, s’han rebut les obres de Joan XXIII, i durant el 

2022 es remodelarà el carrer de Menéndez y Pelayo. Tot seguit anuncia que s’ha reunit 

amb l’Ajuntament d’Esplugues i comparteixen que han de fer un tractament integral. El 

tram entre la plaça d’Espanya i Esplugues necessita un espai per on desviar el trànsit, i a 

Esplugues hi ha l’enllaç amb la diagonal i les rondes. El proper pas serà reunir-se amb 

l’Hospitalet. A continuació informa de l’inici de la transformació del Campus Sud. Aviat 

començaran les taules de diàleg i es discutirà la proposta. Finalment, informa que d’aquí a 

poc el conseller de Salut presentarà les conclusions del futur de l’Hospital Clínic. Una de 

les alternatives és l’entorn de les pistes esportives de la Universitat de Barcelona. 

8. Torn obert 

1a intervenció: La senyora Ana Ramon afirma que tothom està preocupat per l’estació 

transformadora de Felipe de Paz. Creu que els dies de partit s’hauria de tancar la 

travessera de les Corts i permetre el pas únicament a autobusos, taxis, serveis 

d’urgències, i veïns. Requereix que el carrer de la Maternitat estigui sempre obert. 

Demana més seguretat els dies de partit. 

2a intervenció: El senyor Eduard Català manifesta que el triangle entre travessera de les 

Corts, Riera blanca i carretera de Collblanc és caòtic i perillós. A la carretera de Collblanc 

passen tots els autobusos urbans i interurbans. Les voreres de la Riera Blanca estan en 

molt mal estat. Critica que puguin sortir del Club de Polo en qualsevol direcció quan no es 

pot fer el mateix des de la Diagonal. A carrer de Sants amb Riera Blanca surten d’una sala 

de festes, porten menjar, i deixen la brutícia. Creu que hi ha un abús de les terrasses a 

Riera Blanca i pregunta si es revertiran. Hi ha dos alimentadors de coloms de l’Hospitalet i 

els ocells no deixen que la gent segui als bancs. 

3a intervenció: La senyora Marta Prats expressa que el carrer del Pisuerga es col·lapsa pel 

pas d’unes poques bicicletes. Amb referència a les macrocuines, agraeix la col·laboració 

de les entitats de Sant Ramon i Camp Nou, així com la de l’Ajuntament. 

4a intervenció: El senyor David vol que la travessera de les Corts millori. Els camions 

envaeixen el carril bus, deixant un sol carril lliure. Pel que fa a la neteja, creu que posant 

agents de paisà s’enxamparia la gent incívica. Proposa instal·lar il·luminació led als carrers. 

5a intervenció: El senyor Josep va preguntar el preu de les destrosses fetes per la policia 

l’u d’octubre a l’escola Pau Romeva, i no ha rebut resposta. Pregunta en quin estat es 



 
 

 

 

troba el pla Danubi. Critica la despesa de 15.000 € per pintar els armaris elèctrics, així com 

els canvis en la circulació a la travessera de les Corts i la carretera de Collblanc. 

6a intervenció: El senyor Alex celebra que es mantinguin les sessions en streaming i 

voldria que es pugui continuar participant telemàticament. Va veure una presentació on 

es parlava del desplegament de setze viles veïnes, cap d’elles al barri. A Barcelona hi ha 

266 residències, quatre d’elles al Districte, i zero al barri. Creu que durant aquest mandat 

s’ha de treballar més aquest tema. 

7a intervenció: La senyora Felisa comunica que els pivots de l’avinguda de Madrid amb 

Carles III no solucionen res i l’autobús no pot passar. Adverteix que volen parcs sense 

ciment, verds i tranquils. Afirma que s’ha regalat l’avinguda de Joan XXIII al Barça i que els 

vianants tenen poc espai per passar. Reclama una targeta perquè els veïns puguin passar 

fins a casa seva. Creu que les macrocuines són una activitat industrial sense cabuda a 

Barcelona. Demana posar un vigilant al parc de Bacardí i un ascensor per baixar 

directament a l’L3, a Sants Estació. Finalment, felicita el Club Esportiu Laietà. 

El regidor afirma que comprovaran l’estat de l’estació transformadora. Ja han encarregat 

a la guàrdia Urbana una actualització del dispositiu policial Barça. 

Proposa fer una passejada per veure en persona el triangle de Collblanc. Han de saber què 

volen demanar a l’Hospitalet. Quant a les terrasses, s’està treballant una proposta de 

Ciutat. 

Reitera que han encarregat un estudi pel nou dispositiu del Barça. Amb referència a les 

macrocuines, hi ha hagut un diàleg que ha donat fruits. 

El regidor és contrari a posar agents de paisà, ja que l’objectiu no és posar multes sinó que 

la gent no embruti. Aclareix que ja es preveu la substitució dels fanals vells per llums led. 

No considera pertinent respondre sobre l’u d’octubre. Informa que estan dialogant amb 

els propietaris per poder pactar una permuta d’un solar. Donen prioritat a l’expropiació 

del solar per l’escola bressol. Quant a la campanya No estem sol*s, és un reconeixement a 

les persones grans que ha afavorit fer més comunitat i relació els uns amb els altres. 

Pel que fa a la participació telemàtica, els consells de barri tenen un reglament que no 

permet fer sessions telemàtiques. Durant la pandèmia ha aflorat la necessitat de fer 

sessions telemàtiques, però s’ha de treballar. 

El regidor pren nota dels pivots a Carles III. Considera que no s’ha regalat Joan XXIII, sinó 

que s’ha guanyat pels vianants. Ha visitat les obres i creu que són bones per la Ciutat. 

Tot seguit, agraeix la participació de les entitats en la festa major. Afegeix que el 85% de la 

població de la Maternitat i Sant Ramon, 7 punts per sobre de la mitjana de Barcelona. 

Finalment, desitja molts èxits al Club Esportiu Laietà en el seu centenari. 



 
 

 

 

 

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

20.25 hores. 


