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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes

A Barcelona, a les 18.00 h del dia 4 de novembre del 2020, es fa la sessió no presencial del
Consell de Barri de Pedralbes a través de l’enllaç jitsi i retransmés pel canal youtube.
La taula que presideix el Consell està formada per:
President: Joan R. Riera
Gerent: Sara Jaurrieta
El conseller Manuel Becerra i el vicepresident Josep Maria Guillumet estan connectats.
Actua com a secretària Núria Girona.
Es connecten 14 persones i unes 20 el segueixen per youtube.
Assisteixen els consellers i conselleres següents:
Sr. Sergi Marimé Santos, JxCAT
Sr. Javier Edrosa, Cs
Sr. Jordi Guillen, BComú
Sra. Mercè Garrigosa, ERC
Sr. Javier de Erausquin, BCNxCanvi

El regidor, el senyor Joan R. Riera, dona la benvinguda i dona pas a l’inici del Consell de Barri
amb el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta del darrer consell
Informe del Regidor
FestPedralbes
Pla director del Monestir de Pedralbes
Pla de xoc per millorar el verd
Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta del darrer consell
S’aprova l’acta anterior sense cap esmena.

2. Informe del Regidor

El regidor informa de diferents assumptes relacionats amb Pedralbes. Tant de cultura amb
les activitats fetes, com de seguretat amb l’increment de la presència de la guàrdia urbana
en torn de nit, com de l’estat de les obres del carrer Keynes, entre d’altres. També de la
realització del projecte comunitari a l’hort o de la realització del mercat nadalenc, si la
situació o permet.

3. FestPedralbes

El regidor agraeix la feina del promotor del Festival i de la ciutadania que va assistir ja que
aquest Festival és beneficiós pels artistes i també per a tota la indústria auxiliar que hi ha
al voltant: il·luminació, so, restauració... Des de districte es fa una valoració positiva del
desenvolupament.
La gerent explica la titularitat del Palau de Pedralbes i els diferents convenis que fan
possible el Festival. També aporta dades tècniques sobre els informes previs i les
condicions abans d’atorgar la llicència, la durada del Festival (escursat per les mesures
que van entrar en vigor per reduir el covid19), l’impacte econòmic i l’assistència, entre
d’altres.

4. Pla director del Monestir de Pedralbes

El Sr. Marc Aureli Santos, d’Arquitectura Urbana, explica que és un projecte transversal en
el que participa l’ICUB, la direcció de memòria històrica, medi ambient, el propi Monestir i
el Districte.
Explica que és un convent de monges clarisses i que es vol fer un pla director més ampli
per al 2026-2027.
El Sr. Dani Abella, d’Ecologia Urbana, explica que a més del Monestir també es té en
compte l’entorn, guanyant 2 hectàrees de verd. Aquest parc tindrà un recorregut adaptat
a persones amb mobilitat reduïda. Es millorarà la connectivitat peatonal d’Av Pedralbes
amb AV Esplugues i es declararà la mina de protecció patrimonial. Estan estudiant els
accessos de les casetes.
El Sr. Enric Torrella, de l’ICUB, dona les xifres de previsió de PIM: 3.800.000€ fins 2023 i
1.500.000€ fins 2024.

El Regidor comenta que s’explica aquest punt per informar al veïnat que s’està treballant
en el futur del Monestir de Pedralbes i quan tinguin una proposta redactada es farà un
procés participatiu amb el veïnat.

5. Pla de millora del verd
El Sr. Francesc Jiménez, gerent de Parcs i Jardins, explica el pla de xoc que es farà de
setembre a desembre. Aquesta necessitat sorgeix perquè a causa del confinament
decretat al març es van interrompre les actuacions planificades, a més, l’abundant pluja i
l’absència de pressió humana sumat al fet de deixar d’utilitzar pesticides i plaguicides, ha
fet tenir una ciutat molt verda que ha calgut un extra per tallar la gespa i netejar els
escocells.
També s’han fet accions extraordinàries a diferents parcs perquè les escoles necessitaven
espais verds i oberts, així com la festa de la Mercè que va ser descentralitzada i ubicada a
Parcs i Jardins que s’han hagut d’adaptar.
En aquest període també es duran a terme les feines ordinàries com és l’inici de
plantacions d’arbres en escocells buit i la renovació de grups de flors. També s’iniciarà la
poda d’arbrat viari.

6- Torn obert

El regidor informa que no hi ha cap intervenció demanada i que unes 20 persones han
seguit el consell des del canal youtube. Clou el Consell de Barri de Pedralbes a les 19 hores.

