Districte de les Corts

Consell de barri
Data i lloc

Barri de Pedralbes

14 de novembre 18h, Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa

ASSISTENTS
Taula
Xavier Marcé
Lluís Sanglàs
Sara Jaurrieta
Manuel Becerra
Consellers/eres de districte
Ivan Condés
Javier Edrosa
Lucía García
Carlos Hornero
Elisabet Bercial
Tècnics municipals
Eva Albadalejo
Núria Girona
Anna Serra
Entitats

Regidor del Districte de Les Corts
Vicepresident del Consell de Barri de Pedralbes
Gerent del districte de Les Corts
Conseller del barri de Pedralbes
Junts per Catalunya
Ciutadans
BComú
PSC
ERC
Tècnica de participació
Tècnica de barri de Les Corts
Serveis de Drets dels Animals

AV Zona Universitària
AV Zona Universitària
AV Zona Universitària
AV Zona Universitària
AV Zona Universitària
Ass. Comerciants Mirall de Pedralbes
Ass. Comerciants Mirall de Pedralbes
AV bari de la Mercè
Ciutadania
Nombre total
Nombre per franja d’edat
Nombre per gènere

Salvador Toy
Canals
Pere Serradell
Leopoldo Cea
Josep Maria Guillumet
Teresa Porredon
Lourdes García
Antoni Segarra
20
menys de 30: 0
de 30 a 50: 11
més de 50: 9
5 dones, 15 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).
Es presenta una nova candidatura de vicepresidència, el sr. Josep Maria Guillumet, president de l’AV de
la Zona Universitària, i es decideix postergar la votació pel pròxim consell. El sr Lluís Sanglàs, vicepresident
en funcions, considera molt saludable renovar la candidatura. S’explica com es poden presentar
candidatures mitjançant el portal del Decidim en aquest enllaç.
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De la mateixa manera, la composició de la comissió de seguiment es votarà en la pròxima sessió i es
recorda que es poden presentar candidatures també des del portal Decidim mitjançant el següent enllaç.
Es comenta que les persones interessades a intervenir en el Consell de Barri podran anunciar prèviament
el contingut de la seva intervenció en un formulari i remetre'l a la Comissió de Seguiment.
Per proposar punts a l'ordre del dia i formular intervencions, es pot fer en aquest enllaç
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barripedralbes/f/2616/.

3. Informe sobre l’estat del barri.
Es reflexiona sobre els temes importants que afecten el barri:
› Millora de la qualitat urbana.
› Retirada de les instal·lacions del CSIC per fer l’obertura del carrer de Trias i Giró i la zona verda
del carrer de John M. Keynes.
› Més parcs i zones verdes i millora dels existents: donars millor solucions més que fer-ne de
noves.
› Seguretat i civisme, i enllumenat d’espais determinats.
› El Pla director del barri de la Mercè: aparcaments, sentit dels carrers.
› Senyalització del camí cap a Collserola.
› La problemàtica per la presència de porcs senglars. Es comenta que s’ha elevat a Ecologia
Urbana i s’està pendent de resposta.
› Integració de tots els barris en la Festa Major del districte.
› Temes de patrimoni: Monestir de Pedralbes (trobar un adjudicatari per la guingueta) i Casa
Hurtado (destinar l’ús d’aquest equipament a l’art i museus, i relacionar-lo amb temes
d’inclusió).
› Cessió del pavelló del Palau de Pedralbes i ús com a equipament sociocultural del barri. Està
pendent de resposta per part de la Generalitat.
› Pavellons Güell.
› Supercomputador i la possibilitat de relacionar-lo amb temes educatius i de gestió de visites.
4. Presència de porcs senglars a Pedralbes
Pren la paraula Anna Serra, Serveis de Drets dels Animals, i ens explica el Pla d’Acció per a la reducció de
la presència de Porc senglar a l’àrea urbana.
Comenta que l’objectiu és reduir la presència de porcs senglars a través de la intervenció directa sobre
l’individu –les captures programades- o bé sobre la seva habituació a l’entorn urbà i periurbà.
El nombre d’incidències el 2019 és de 564 (octubre 2019). Es mostren gràfiques de l'afectació a nivell de
ciutat. Els districtes més afectats són Horta i Sarrià. Les Corts té poques incidències.
El nombre d’actuacions reactives el 2019 és de 44 (octubre 2019).
Les accions que dificulten que el senglar s’habituï contemplen, reduir els punts d’alimentació, i augmentar
les dificultats per accedir a la zona urbana. En concret, aquestes són les accions per disminuir la presència
dels porcs senglars:
› Encriptació dels punts d’alimentació per a gats.
› Bloqueig i arranjament de contenidors i papereres.
› Campanya de conscienciació ciutadana.
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›

Desbrossaments i avaluació de les afectacions a les diferents tipologies de zones verdes, per
caracteritzar les més atraients.

5. Zona de Baixes Emissions
Aquest punt s'emplaça a una reunió amb Ecologia Urbana.

PRINCIPALS TEMES PROPOSATS PER LA CIUTADANIA
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Es fa al·lusió a la superpoblació de porc senglars a Collserola i la possibilitat d’utilització de repel·lents.
S’explica que el problema real és la plasticitat d’adaptació que tenen aquests animals i que els
repel·lents no són efectius a llarg termini. S'estan estudiant diferents tipus de gespes que siguin menys
atractives pels animals.
Pacificació del carrer Jordi Girona: problemes amb la velocitat dels cotxes i concurrència de persones.
A més, es reclamen més papereres.
Talls de llum a carrers i cases a la part baixa de Pedralbes. Es comenta que s’ha fet denúncia a la
guàrdia urbana.
Es planteja fer una campanya de separació de residus. Es reflexiona sobre l’oportunitat que aquesta
iniciativa sigui compartida amb les associacions de veïns per tal d’arribar amb més força a la
ciutadania.
Es parla de la possibilitat d’explotar iniciatives culturals i científiques en relació amb la
supercomputadora de Torre Girona que donin arrel i visibilitat al barri. Es proposa parlar amb Mateo
Varelo, director del Centre Nacional de Supercomputació i pare del projecte.
S’explica la problemàtica de la manca de zones d’aparcament i la rotació dels cotxes. Concretament
es fa al·lusió a la manca d’estacionament produït per l’escola Sant Peter al barri de la Mercè. Es
reflexiona sobre la dificultat de solucionar aquest tema.
Conciliació de l’horari del consell i la seva difusió a totes les parts del barri. Es proposa que sigui a
partir de les 19h i que es posin cartells també a la part baixa de Zona Universitària.
Es parla sobre la instal·lació de l’ascensor per accedir a la banda nord de l’L3. S’explica que la
Generalitat ja n’està assabentada, i que les obres estan en previsió junt amb altres projectes que
tenen més prioritat.
Es comenta la necessitat d’un pas de vianants entre la parada de busos del v7 al v33.
Es planteja fer un procés de participació ciutadana per definir el projecte executiu sobre els espais
verds del barri.
Es planteja la necessitat de tenir un casal de barri a Pedralbes.
Es proposa que el nou carrer resultant de la retirada de les instal·lacions del CSIC per fer l’obertura
del carrer de Trias i Giró i la zona verda del carrer de John M. Keynes, s’anomeni carrer Josep Canals
en honor al primer president de l’Associació de veïns de la Zona Universitària.
Es comenta que algunes associacions de veïns tenen problemes per adherir-se a les activitats de la
Festa Major del districte per manca de recursos.
Es demana més il·luminació al carrer Capità Arenas en el tram entre Manila i Manuel Girona. Es
comenta que els arbres bloquegen la llum i es proposa un doble fanal com el que hi ha al carrer Manila.
Es demanen més seients en el tram entre el carrer Manila i Capità Arenas.
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ACORDS
•
•
•
•
•

•

S’emplaça al pròxim Consell la votació del càrrec de vicepresidència i la comissió de seguiment.
Es posaran més papereres al carrer Jordi Girona.
Es farà una campanya de separació de residus, en la qual es valorarà com implicar a les associacions
de veïns del barri.
L’ AV Zona Universitària farà una proposta en relació amb l’explotació cultural de la
supercomputadora.
La proposta d’anomenar Josep Canals al nou carrer resultant de la retirada de les instal·lacions del
CSIC, en honor al primer president de l’Associació de veïns de la Zona Universitària, s’elevarà a la
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona.
El Regidor fa esment que per temes de detall (com col·locació de papereres) es pot plantejar a
l'Audiència del Ciutadà o directament a Serveis del Districte. També es menciona l'eficiència del
telèfon de civisme 900226226 i l’app de la bústia ciutadana per a desperfectes puntuals.

