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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes 

 

A Barcelona, a les 18 h del dia 28 d’octubre del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de 

Pedralbes, en format presencial, al Reial Club de Tennis Barcelona-1899 (carrer de Bosch i 

Gimpera 5-13). 

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President (Regidor del Districte): Joan Ramon Riera Alemany 
 
Vicepresidència: Josep Maria Guillumet  
 
Secretari del Consell: Víctor Nieto 
 
Assisteixen els consellers/es: 
 
Manuel Becerra, PSC 
Sergi Mariné, JxCAT 
Jordi Guillen, BComú 
Mercè Garrigosa, ERC 
Joan Castelló, BCNxCanvi 
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 i cedeix la paraula al senyor 
Farriols i al senyor Montserrat. 
 
El senyor Sebastià Farriols dona la benvinguda als assistents. 
 
El senyor Miquel Montserrat, tresorer de la Fundació Tennis Barcelona, agraeix poder 
compartir amb el barri el seu projecte. Explica que, durant anys, el club ha fet tasques 
solidàries i volen transmetre aquests valors amb el tennis. Fa dos anys es va crear la fundació, 
amb la missió d’afavorir la inclusió social a través de la millora de la salut física i emocional de 
les persones en risc d'exclusió social. Canalitzen l’acció social del club i tenen un programa 
propi per portar el tennis als barris de l’àrea metropolitana  on fa més falta. 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 



 
 

 

 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

2. Informe del regidor del Districte de les Corts 

El regidor fa un agraïment a totes les entitats que han participat de la festa major de les 

Corts. Històricament, la festa major s’havia centrat al barri vell de les corts i el Districte i 

les entitats han fet un esforç col·lectiu perquè sigui de districte. 

A continuació, pel que fa al monestir de Pedralbes, el passat setembre es va celebrar la 

primera sessió de la taula participativa per definir el projecte d’usos del monestir de 

Pedralbes. El monestir farà set-cents anys el 2026 i estan treballant perquè hi arribi en 

condicions excel·lents. La Comissió de Govern va aprovar una inversió de 257.000 € per 

manteniment i rehabilitació. 

Agraeix la participació de l’Associació de Veïns de Pedralbes en la festa major i en 

l’evolució del monestir. Es va fer la festa major, i no tenien la guingueta de la plaça, però 

la tindran aviat. 

Recentment, es va fer una passejada amb veïns per tractar en primera persona la millora 

de la il·luminació. Es van identificar quatre punts foscos on es millorarà l’enllumenat 

abans que acabi l’any: Bosch i Gimpera entre Cardenal Vives i Cavallers, Bosch i Gimpera 

amb Borrell i Soler, Sor Eulàlia d’Anzizu, i Capità Arenas entre Manila i Diagonal. 

3. Pressupostos participatius 

La senyora Irene Morales explica que van ser seleccionats vuit projectes que s’executaran 

en el Districte en el període 2021-23: Carril bici de travessera de les Corts, pacificar 

l’entorn del carrer de Vallespir amb travessera de les Corts, Fem créixer el verd a la 

Maternitat i Sant Ramon i a Pedralbes, Ampliem recursos per a entitats juvenils al barri de 

les Corts, Recuperem Europa-Anglesola-Numància, un punt de trobada de bàsquet als 

espais buits de la Colònia Castells, Millorem el parc de la Colònia Castells, i Renovem la 

biblioteca les Corts-Miquel Llongueras. Aquest octubre s’han fet reunions internes per 

coordinar i planificar l’execució dels projectes, el novembre es faran reunions amb els 

promotors, el desembre i gener es crearan les comissions de seguiment per cada projecte, 

i entre el 2022 i el 2024 s’executaran. Trimestralment, s’actualitzarà l’estat d’execució i la 

informació es mostrarà al decidim.barcelona. 

4. Pla de xoc de neteja 

La senyora Sara Jaurrieta  exposa els objectius del pla Cuidem Barcelona: manteniment de 

l’espai públic, donar a conèixer el treball de neteja i manteniment, i corresponsabilitat de 

la ciutadania. En la primera fase s’han detectat cent espais a la Ciutat on, a partir de la 

primavera, s’intensificarà la neteja. Els deu punts del Districte són: la plaça del Mirall de 

Pedralbes, entorns del mercat de les Corts, plaça de Reina Maria Cristina, jardins de 



 
 

 

 

Jaume Vicens i Vives, plaça del Sol de Baix, jardins de Can Bruixa, plaça de Comas, jardins 

de Sant Joan de Déu, plaça de les Corts, i plaça de Rosa Balcells. Han sol·licitat que la plaça 

de Rosa Balcells sigui substituïda per l’entorn de la plaça de Can Rosés. De l’octubre al 

març s’aniran activant les taules de manteniment comunitari amb els plans de 

manteniment de Districte. A partir del març hi ha una ampliació de recursos amb 

actuacions i entrarà en funcionament la nova contracta de neteja. Molts actors i serveis 

públics formen part de tot això. Es vol fer una estratègia de comunicació amb canals 

d’atenció ciutadana preferents i la corresponsabilitat serà molt important. Actuaran amb 

autoritat; fa falta sensibilització, però arriba un moment que cal exigir civisme per 

conviure a l’espai públic. Per últim, anuncia els canals de comunicació: Telèfon del Civisme 

900 226 226, i l’aplicació Barcelona a la butxaca, on es poden comunicar incidències. 

5. Carril bici de l’avinguda Diagonal 

El senyor Albert Bassa recorda que hi ha trams del carril bici sense marcar. Els problemes 

a les zones amb voreres més estretes han fet que es proposés fer un projecte de carril bici 

a la Diagonal, entre Cervantes i Pius XII. S’ha aprovat la fase entre Pius XII i Empresarials, 

on el carril bici s’incorporarà a la calçada lateral fent un recorregut exclusiu per les 

bicicletes. A la zona del Palau de Pedralbes, el carril bici tocarà la façana i es traurà la zona 

de sauló. S’està treballant com arribarà fins al parc de Cervantes. 

6. Torn obert 

El regidor recorda que han començat les obres del parc de Cervantes. A continuació dona 

pas al torn obert de paraula. 

1a intervenció: El senyor Antoni vol saber quins plans té l’Ajuntament per retirar les new 

jersey del carrer de l’Alfambra. 

2a intervenció: La senyora Montserrat pregunta com pensen actuar amb les rates i els 

porcs senglars. 

3a intervenció: La senyora Pilar explica que, al carrer de González Tablas, des que es va fer 

la redistribució del trànsit els habitatges han quedat encaixonats. Entrar als aparcaments 

és un problema i l'autobús necessita dos o tres carrils per girar. Demana que els veïns 

puguin baixar pel carril bus sense que se’ls multi. Afegeix que un arbre tapa el semàfor de 

González Tablas amb Cavallers. 

Pel que fa a les new jersey, la gerent respon que el carril bici de la Diagonal trencarà el pas 

del carrer de l’Alfambra i aquest carrer podrà recuperar el projecte d’unió de facultats que 

tenia. Les obres començaran el novembre i es podrà actuar sobre això. Amb referència a 

les terrasses, hi ha un pla per actuar a les terrasses amb llicència extraordinària per la 

Covid. Entre gener i febrer, tots els restauradors que vulguin mantenir la terrassa hauran 



 
 

 

 

de sol·licitar regularitzar-la i es mirarà si compleix la normativa. Llavors es retiraran les 

new jersey. 

La nit del 25 d’octubre, al carrer de Collserola, va haver-hi una primera recaptació de 

senglars i estan previstes dues més. Demana que se’ls informi dels llocs concrets amb 

plagues de rates. Si són espais municipals, hi pot actuar l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona i, si són espais privats, es pot reclamar que netegin el solar. 

Quant al carrer de González Tablas, el regidor comparteix que ho portaran a la Taula de 

Mobilitat, on els tècnics podran proposar una solució. 

4a intervenció: El senyor Lluís Sanglàs creu que mai havien tingut tants problemes amb els 

senglars. El filat elèctric a la Creu de Pedralbes no ha funcionat. Algunes comunitats han 

posat ultrasons i tampoc han funcionat. Des d’algun departament de l’Ajuntament se’ls ha 

dit que haurien de posar tanques a les comunitats, però no ho faran perquè els jardins 

oberts són una característica del barri. Proposa que el parc del Castell de l’Oreneta es 

tanqui a les nits, ja que és per on baixen. Amb referència als clubs cannàbics, estaven 

tranquils per la sentència del TC, però els preocupa que se saltin la normativa amb 

subterfugis. Finalment, informa que el 14 de novembre hi ha la cursa solidària Trail 

Pedralbes. El monestir no els deixa fer servir els lavabos, així que posaran lavabos químics. 

El 28 de novembre es farà l’onzè Mercat de Nadal de Pedralbes. A continuació expressa la 

seva desesperació per la guingueta, que no té connexió elèctrica. 

5a intervenció: El senyor Joan, quant al carril bici a la plaça de Pius XII, s’ha tret espai als 

cotxes i afirma que es crearà un espai de conflicte. Demana que es tingui en compte. 

6a intervenció: La senyora Lourdes, de l’Associació de Comerciants del Mirall de 

Pedralbes, demana que es posi el llum auxiliar als fanals de Capità Arenas, entre Manel 

Girona i Manila. 

7a intervenció: El senyor Guillumet demana que les sessions es facin més tard. Voldria 

que se’ls facin arribar les presentacions que s’han exhibit. Manquen papereres a Keynes 

amb Jordi Girona i a Jordi Girona amb Til·lers. A Jordi Girona, davant la UPC, es veuen les 

papereres plenes. Quant al passatge de Josep Canals, pregunta per l’assignació del nom i 

quan es posarà la placa del carrer. Volen saber com està el tema de la Casa Àsia. Pregunta 

si s’han acceptat les aportacions que van fer sobre la zona verda de Keynes. Continuen 

reclamant un local pel barri. Al carrer de l’exèrcit s’aturen molts autobusos, que s’acaben 

posant en doble fila. Reivindiquen un pas de vianants a l’avinguda Diagonal, davant 

d’econòmiques. La rotonda de l‘avinguda d’Esplugues amb Gran Capità es col·lapsa sovint. 

Pel que fa als arbres, pregunta quan es replantaran, la quantitat i quants arbres. Demanen 

que, alhora que es fa el carril bici, es facin controls, senyalització clara dels límits de 

velocitat i altres mesures perquè la gent no corri. Quant al festival de Pedralbes, pregunta 

què es vol fer en el futur, exposa que han deixat instal·lacions allà, i s’han plantat lliris 

africans. Sol·liciten que es demani a la Generalitat obrir el parc a les vuit del matí. 



 
 

 

 

8a intervenció: Una veïna manifesta que el parc de Pedralbes és l’únic on la gent pot anar 

a passejar i ha estat ocupat per un festival privat. El festival té conseqüències com rates, 

destrosses, etc. 

9a intervenció: Una veïna es mostra preocupada per una casa ocupada a Joan d’Alòs. 

El regidor comparteix la preocupació pels senglars. Dimarts es va haver de tancar el parc 

de Cervantes per un senglar. S’estan fent caceres controlades, però cal fer més pedagogia. 

És estratègic tenir els carrers nets perquè els senglars no baixin a buscar menjar. Farà 

arribar la proposta del parc de l'Oreneta. Quant als clubs cannàbics, la sentència inhabilita 

l’Ajuntament de Barcelona per donar llicències. El regidor assevera que el seu grup polític 

no defensa el subterfugi. La sentència també obre la via penal i ja s’han assegut amb els 

Mossos per poder anar desmuntant aquesta activitat. Algun club cannàbic s’ha reinventat 

com a local social d’una entitat, on no està permès ni el consum ni la venda. Si algú sent 

olor a marihuana pot trucar al 112. Pel que fa a la guingueta, les grans companyies de 

serveis maltracten tothom; Ajuntament o veïns. Espera que es pugui complir el calendari. 

Amb referència a la plaça de Pius XII, s’analitzaran les fases semafòriques. 

El regidor reitera que es preveu la millora de l’enllumenat amb el proper contracte i pren 

nota del tram de Capità Arenas, entre Manel Girona i Manila. Subratlla que l’objectiu és 

il·luminar la vorera, no la calçada. 

Quant al canvi d’horaris de les sessions, és complicat, ja que acabarien molt tard. Posa en 

valor l’esforç per fer el Consell com més itinerant millor per poder estar a prop dels veïns. 

Els hi faran arribar la presentació. Respecte al pla de neteja, han començat amb dotze 

punts i preveuen fixar-ne més. Si els han fet arribar punts de millora de la neteja, ho faran 

arribar als serveis de neteja per integrar-ho al pla. Quant a les papereres que manquen, 

posar-ne una és fàcil, però cal assegurar la ruta de la persona que la buida. s’ha d’estudiar 

amb atenció. Informa que ja s’ha signat el decret del passatge de Josep Canals. Sobre la 

Casa Àsia, no entra en competència amb un equipament de proximitat. La proposta és 

ubicar la Casa Àsia a l’edifici del Palau de Pedralbes. Es va proposar a la Generalitat fer un 

pla director per saber quant costa rehabilitar els espais i què s’hi farà. Encara no han rebut 

resposta. Pel que fa a la zona verda de Keynes, encara no tenen el projecte definitiu, però 

s’ha fet arribar les propostes a qui redacta el projecte. Tot seguit, el regidor demana 

paciència amb el parc d’Anglesola; es necessita temps perquè els arbres creixin. Quant al 

local pel barri, quan La Caixa decideixi què vol fer amb aquell espai els ho faran saber. 

Amb referència a l’avinguda de l’Exèrcit, enviaran la Guàrdia Urbana, ja que allà no hi ha 

una parada d’autocars autoritzada. Respecte al pas de vianants davant d’econòmiques, 

l’any passat ja es va renovar la semaforització de l’avinguda Diagonal per la millora de la 

seguretat en els accessos a les parades de tramvia i no es va plantejar un pas de vianants 

nou, així i tot, en pren nota. També estudiaran la qüestió de l’avinguda d’Esplugues. A 

continuació, explica que es reposaran 15.000 escocells buits a tota la Ciutat. Pel que fa al 



 
 

 

 

carril bici, no poden anar per la calçada, per tant, s’han de fer mesures pedagògiques. Hi 

ha un semàfor pendent en aquesta cruïlla. El conveni del Festival de Pedralbes es va 

exhaurir i ara estan en un procés de diàleg per fer una proposta de cara a l’any vinent. 

Quant a la casa ocupada al carrer de Joan d’Alòs, és un assumpte judicialitzat, i tornaran a 

reclamar-ho. 

10a intervenció: El senyor Tintorer afirma que el Festival de Pedralbes és un 

esdeveniment que contribueix a la cultura de la Ciutat. S’ha millorat molt el nivell sonor. 

El regidor admet que hi ha hagut alguna queixa, però la millora ha estat substancial.  

11a intervenció: Una veïna critica que el parc s’ocupi durant tant de temps i que es 

malmetin les plantes. Afirma que l’espai no s’està rehabilitant correctament. 

El regidor demana confiança en els tècnics. Totes les intervencions de reparació estan 

supervisades i aprovades per Parcs i Jardins. 

Pel que fa als horaris, durant la negociació intenten acotar al màxim l’horari per millorar la 

seguretat en el muntatge i el desmuntatge. 

Subratlla que el barri de Pedralbes està molt ben dotat de verd. Hi ha un compromís de 

preservació d’aquests espais. Els parcs estan fets per ser utilitzats amb activitats de tota 

mena i la feina dels jardiners també és anar reposant perquè treballen amb coses vives.  

12a intervenció: Una veïna pregunta si el passatge de Josep Canals serà de terra. 

La senyora Sara Jaurrieta explica que aquest passatge s’ha urbanitzat provisionalment i el 

projecte dels jardins de Keynes, que s’està redactant, inclourà aquest passatge. S’han 

recollit les aportacions veïnals i caldrà cercar una inversió per poder-lo executar. 

 

 

Finalment, el regidor agraeix la participació dels assistents, així com la col·laboració del 

Reial Club de Tennis, i clou el Consell de Barri de Pedralbes a les 19.57 hores. 


