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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE BARRI DE PEDRALBES 
 
 
A Barcelona, a les 19.30h del dia 16 d’abril de 2015, s’inicia la sessió del Consell de Barri de Pedralbes, 
reunit a la Facultat d’Economia i Empresa, Av. Diagonal, 690 
 
 
 
La taula que presideix el Consell està composada per: 
 
President: Il·lm. Sr. Antoni Vives – Regidor del Districte de les Corts 
Vice-president: Sr. Lluís Sanglas 
Gerent del districte: Sr. Josep García Puga 
Conseller de Barri: Sr. Marc Benaiges 
I actuant com a secretària, Lídia Gàllego, Consellera Tècnica del Districte 
 
Assisteixen 9 ciutadans a títol individual i les entitats següents: 

- AV Zona Universitària 
- AV Pedralbes 
- AV la Mercè 
- AV Nord de Pedralbes 
- Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes 
 

Assisteixen els següents consellers: 
- Marc Benaiges Casanova  CIU 
- Angels Ventura Gol  CIU 
- Manuel Becerra PSC 
- Xavier Cañigueral González PPC 

 
 
El President del Consell inicia la sessió, saluda els assistents i els agraeix la seva assistència.  
 
 
D’acord amb l’ordre del dia: 
 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta. 
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2.-  Nova xarxa bus. Estat del projecte 
 
El Regidor exposa el nou moviment que hi haurà al barri en el desenvolupament de la xarxa: la línia H4 
que va de Zona Universitària a Bon Pastor. 
Ofereix que, si hi ha dubtes puntuals sobre el tema, es comentin al final de la sessió. 
 
 
3.-  presentació del nou web municipal 
 
Josep Pasqual, Cap del Departament de Comunicació del Districte, presenta el nou web municipal, que 
s’ha decidit dividir en dues url: una de caire administratiu i una altra que toca la vida més social de la ciutat, 
el districte i el barri. 
 
 
4.-  Seguiment obres 
 
El Regidor fa un repàs de les actuacions dutes a terme i en execució al barri: 
 
- Casa Hurtado – consolidació estructural 
- Rehabilitació canonada Av. Esplugues, Bisbe Català i Av. Espasa 
- Connexió carril bici Av. Diagonal, Sabino Arana per la plaça Pius XII 
- Reforç xarxa transport d’alta tensió. 220Kv 
- Renovació de la terciana muntanya de l’avinguda Diagonal 
- Avinguda Mare de Déu de Lorda: arranjament  
 
 
 
5.-   altres informacions: Bicing, Cultura 
 
El Gerent  informa del progrés dels carrils bici a  les Corts: projectes i calendari previst. 
 
1: Numància, Joan Güell  
2: Eix Marqués Sentmenat  
3: Diagonal (Pl. F. Macià - Z. Universitària)   
4: Pedralbes  
 
S’està en converses amb l’A.V. de Pedralbes per a definir un nou projecte pel barri i es concretarà durant 
les properes setmanes.  
 
 
El Regidor exposa les novetats que hi ha en l’àmbit de cultura al Districte, destaca la feina feta i l’especial 
incidència en el treball de recuperació de la memòria històrica entre altres. 
Tenim un conjunt de 3 línies: literatura, música i agenda cultural del districte. Destaca les següents 
novetats: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- naixement La Jove Orquestra Simfònica de les Corts. Inici assajos el dia 24 d’abril a la pròpia seu 
del Districte. 

- Nou cicle al voltant de literatura en el que hi col.labora la Caldera i també esmenta l’exposició 
sobre l’obra de l’escriptora Maria Mercè Marçal que es pot veure a l’espai expositiu del Districte 

- Cicle “Les veus del Monestir”: consolidat. 
- Nou cicle de “Música en Família” que abasta tota mena de registres musicals 
- L’agenda cultural del Districte estructura el Pla de Cultura del Districte 

 
 
I per últim, s’informa dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis. Les Oficines de l’Habitatge faciliten 
assessorament i suport.  
 
 
 
6.-  Torn obert de paraules 
 
Ciutadana: Zona universitària. Diversos temes: 
- pas entre C. Trias i Giró i C. John M. Keynes 
- L9: s’ha avançat? 
- arranjament del passeig de l’Av. Diagonal, davant les parades de bus entre el carrer Manel Vallbé i el 
Parc de Cervantes, en els espais amb terra. Anteriorment havien demanat pistes de petanca i pregunta si 
podrien anar allà.  
- s’ha realitzat la poda d’arbrat excepte a les dues placetes properes al c. Trias i Giró i cal fer-ho cada 4 
anys. No s’han podat mai. Afirma que els arbres estan malalts.  
- problema amb gats i coloms: els parterres són plens de blat de moro i menjar per gats, també en el 
recinte de la UB. 
- fa esment de la zona verda i la picaresca en relació amb el mal ús de les places per a persones amb 
discapacitat. 
- Ascensor de la parada de metro: el passat 16 de març hi va haver una reunió, hi ha un compromís ferm 
de la Generalitat i el projecte està encarrilat. 
Gerent: prenem nota de la proposta d’emplaçament de les petanques i revisarem el tema d’arbrat. Pel que 
fa al mal ús de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, cal enxampar qui ho fa. 
Regidor: els propis usuaris són els primers interessats en denunciar el mal ús.  
 
Gerent: els temes plantejats sobre el barri de la Mercè, estan tots anotats i en farem el seguiment. 
Regidor: en relació amb les terrasses, hem de conciliar el descans i l’oci. Per això apliquem el Pla Silenci i, 
a també tenim un cos de 60 inspectors nous per a fer complir la normativa.  
 
Ciutadana: per on passarà el carril bici a la Diagonal, a l’alçada de zona universitària? 
Gerent: volem ordenar el que hi ha actualment; tenim un gran nombre de gent que hi corre, hi va en 
bicicleta, vianants... Estem treballant amb l’IBE per a fer un carril expressament per la gent que  corre, 
tenint en compte aspectes com la discapacitat visual i també endreçar el carril bici i ordenar els semàfors.  
 
Ciutadana: el carril bici s’acaba a Jordi Girona. Es podria allargar? 
Regidor: s’allargarà ja que el carril que surt de Barcelona el connectem a Esplugues. Serà la connexió amb 
el Baix Llobregat.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El Regidor intervé per a recordar als presents que aquest és el darrer Consell de Barri d’aquest mandat i 
agraeix a tots la seva participació, les seves aportacions i la seva col·laboració. S’ha intentat fer el millor 
possible.   
Dóna les gràcies als tècnics municipals, així com als companys de Govern i d’oposició, tant per la 
presència com per la feina feta durant aquests anys i, finalment, es posa a la disposició de tots. 
 
 
 
 
 
El President del Consell agraeix a tots la seva assistència i participació i clou el Consell de Barri de 
Pedralbes a les  20.30h. 
 
 

LA SECRETÀRIA 
 

Lídia Gàllego 
 
 
Vist i Plau 
EL PRESIDENT DEL  
CONSELL DE BARRI DE PEDRALBES 
 
Antoni Vives i Tomàs 


