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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes 

 

A Barcelona, a les 18 hores del dia 10 de febrer del 2022, es fa la sessió del Consell de Barri de 

Pedralbes en format semipresencial a ESADE (avinguda Pedralbes 60-62). 

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 presencialment els consellers/es: 
 
Manuel Becerra, PSC 
Jordi Guillen, BComú 
Laura Cañadas, BComú 
Mercè Garrigosa, ERC 
Carlos Hornero Sánchez, PSC 
Sergi Mariné Santos, JxCAT 
Irene Morales (consellera tècnica) 
 
Assisteixen els consellers i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona 
 
Joan Castelló, Valents 
 
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, el senyor Joan R. Riera, dona pas a l’inici del Consell de Barri. A continuació, agraeix 
a ESADE que aculli la sessió del Consell de Barri i cedeix la paraula a la senyora Núria Renard. 
 
La senyora Núria Renard dona la benvinguda als assistents. Explica que ESADE es va fundar 
l’any 1958 i porta molts anys al barri. La seva activitat radica en tres eixos: formar 
professionals, recerca, i debat social. 
 
El regidor proposa canviar l’ordre dels punts de l’ordre del dia, de manera que queden així: 



 
 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Pla de prevenció d’incendis domèstics 

3. Inici d’obres de l’L9 de metro 

4. Plans d’actuació quadrimestrals de Parcs i Jardins 

5. Informe del Regidor del Districte de les Corts  

6. Torn obert 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

2. Pla de prevenció d’incendis domèstics 

El senyor Albert Ventosa, Cap de la unitat de Prevenció dels Bombers de Barcelona, 

comunica la necessitat de mesures de prevenció per evitar danys en un incendi. La 

majoria d’incendis a la llar es produeixen a la cuina, a les instal·lacions elèctriques, i a 

zones amb mobles i teixits, per la presència de calefacció. Això passa especialment en 

èpoques fredes. Demana que no es sobrecarregui la xarxa i s’allunyin els aparells de 

calefacció dels elements combustibles. També demana que no s’acumuli massa material 

combustible. Afegeix que no s’han de manipular les instal·lacions elèctriques i no convé 

deixar electrodomèstics encesos sense vigilància, ni tan sols a la nit. Quan se sospiti d’una 

fuga de gas, no s’ha d’encendre equipaments elèctrics i convé ventilar. Els detectors de 

fum salven vides perquè detecten ràpidament el fum quan no estem pendents i emeten 

una alarma. Això és especialment important per les persones més vulnerables. Es poden 

comprar en grans magatzems i ferreteries, són econòmics, fàcils de mantenir, i funcionen 

amb bateries que tenen una durada molt llarga. Si només se n’instal·la un, s’hauria de 

posar prop de les habitacions, però és millor instal·lar-ne a cada habitació i a la sala 

d’estar. No s’han d’instal·lar a la cuina o al bany perquè donarien falses alarmes. Al costat 

de ventilació o finestres, el fum podria sortir sense arribar a l’aparell. Porten un sistema 

que avisa quan s’acaba la bateria. Si tenim un incendi al veïnat, ens hem de quedar a casa, 

tancar portes i finestres, i telefonar al 112. Si l’incendi és a casa, cal tancar totes les portes 

que es pugui abans de sortir. Si no podem sortir de casa, cal tancar-se a una habitació 

segura. Pel que fa a onades de fred o nevades, fa falta portar el telèfon carregat, disposar 

de llanternes i d’una farmaciola, abrigar-se bé, i fer servir el transport públic. Si el 

temporal de neu agafa algú al cotxe i no troba refugi, convé quedar-se amb el motor 

engegat, la calefacció encesa, deixant la finestra lleugerament oberta i no deixar que 



 
 

 

 

s’acumuli molta neu sobre el cotxe per ser visibles. La neu no ha de tapar el tub 

d’escapament. A casa, cal ventilar el monòxid de carboni. Finalment, recorda telefonar al 

112 per qualsevol emergència. 

 

3. Inici d’obres de l’L9 de metro 

El senyor Pedro Malavia, Subdirector de Projectes i Obres de la Direcció General 

d’Infraestructures, explica l’estat de les obres de l’L9 al Districte. Explica que queda per fer 

el tram central. Queda acabar i posar en servei el túnel entre Lesseps i la Sagrera, i fer el 

túnel entre Manel Girona i Lesseps. S’ha començat a excavar estacions. S’està 

condicionant l’estació de Mandri, es començarà a treballar per excavar altres estacions, i 

es continuarà excavant el túnel aquesta primavera. S’està fent el manteniment de la 

tuneladora per poder-la arrencar. Es reprendran les obres de l’estació del Campus Nord 

aquesta tardor. A Manel Girona, es començaran les obres l’any vinent. Tot seguit, explica 

que les estacions tenen major profunditat que a les estacions habituals, i per això, hi ha 

dues plantes i les andanes queden encabides dins del túnel. El pou de l’estació és per 

executar les dependències i els vestíbuls. Quan l’estació de Mandri estigui excavada, es 

podrà veure el capçal de la tuneladora, fer-ne el manteniment, i continuar excavant fins a 

Lesseps. Les terres que s’extreguin sortiran pel pou de la futura estació de Camp Nou. 

S’està començant a fer inspeccions per conèixer l’estat previ dels habitatges propers als 

futurs túnels abans que hi passi la tuneladora. S’aniran col·locant cartells informatius als 

portals. Es fa una anàlisi teòrica dels moviments en superfície que es podrien produir per 

les excavacions i, a mesura que avancen les excavacions, es corroborarà que tot funciona. 

Si es produeixen moviments inesperats, es canviaran els paràmetres de l’excavació del 

túnel. 

1a intervenció: Un veí demana quines mesures s’han pres per evitar el soroll i quina ha 

estat l’experiència en altres trens a la mateixa fondària. 

El senyor Pedro Malavia respon que, a les parts més antigues de la xarxa de metro de 

Barcelona, hi ha queixes. A l’L9 hi ha hagut alguna queixa puntual. S’ha fet una simulació 

del túnel que encara no es troba en servei per veure quina tipologia de fixació s’adapta 

per mitigar les vibracions. La profunditat ajuda a fer que no es noti el pas dels trens, però 

no n’és garantia. S’estan posant sonòmetres i vibròmetres en superficie per comparar la 

transmissió. Quant a l’excavació, les obres donen més molèsties als veïns propers als pous 

de les estacions, tanmateix ningú nota quan passa la tuneladora. 

2a intervenció: El senyor Guillumet pregunta si s’ha tingut en compte l’estació 

transformadora del supercomputador. 

El senyor Pedro Malavia aclareix que s’ha tingut en compte i són compatibles. 



 
 

 

 

 

4. Plans d’actuació quadrimestrals de Parcs i Jardins 

El senyor Vicenç Ferrer, representant de Parcs i Jardins al Districte, fa un resum del Pla 

d’actuació dels darrers tres mesos. A l’hivern es prioritza la poda, plantació i retall dels 

arbustos. Les grans actuacions que s’han fet són la millora del parc de Cervantes, que 

hauria d’estar acabada a començaments de març, i del Palau de Pedralbes, que després 

de les tasques de recuperació del verd es troba en un bon estat. També es començarà a 

retallar els arbustos de la Creu de Pedralbes i s’està treballant en les afectacions per 

senglars. Cada trimestre s’elabora un informe pel Districte amb les actuacions. 

1a intervenció: Un veí fa saber que han descobert un possible niu de vespa asiàtica als 

jardins de la Creu de Pedralbes i pregunta com es tractarà. 

El senyor Vicenç Ferrer explica que aquesta problemàtica va en augment. Quan es troba 

un niu, s’ha de trucar al 010 i l’Ajuntament ho inspecciona abans d’avisar al departament 

de control de plagues de la Generalitat. Si es troba en un lloc accessible, es pot tallar el 

niu; en cas contrari, es tracta injectant un líquid al niu que mata els exemplars de dintre. 

2a intervenció: El senyor Guillumet afirma que el promotor del Festival de Pedralbes va 

arrasar zones arbustives que s’han replantat amb lliris africans. Les reposicions posteriors 

van ser correctes, però després de la Natura Encesa s’ha compactat la terra. 

El senyor Vicenç Ferrer comunica que les tasques de reposició van patir un retard. Si les 

feines s’haguessin pogut avançar, ja s’hauria segat la gespa i estaria en millors condicions. 

Admet que, en trepitjar tanta gent, es produeix compactació de la terra. 

 

5. Informe del Regidor del Districte de les Corts 

El regidor informa que, arran d’un petit repunt dels robatoris amb violència el desembre 

passat, hi va haver un reforç policial i enguany s’ha tornat a la normalitat. Un vídeo que va 

circular per xarxes socials i mitjans de comunicació va empitjorar la percepció de 

seguretat dels veïns. Demana tranquil·litat i  confiança en els cossos policials, que han 

reaccionat. A continuació, remarca la rellevància de l’arribada de la línia 9 del Metro a les 

Corts. Les obres s’allargaran durant més d’un mandat. Tot seguit, comparteix que el 

President de la Generalitat de Catalunya va acceptar la cessió del Palau de Pedralbes. Això 

és molt substancial pel futur dels jardins i del Palau de Pedralbes. També informa de 

l’acord per donar continuïtat a la gestió del Monestir de Pedralbes, icona cultural del gòtic 

Català. Afegeix que el nou contracte de teleassistència inclou un detector de fums pels 

nous usuaris. 



 
 

 

 

1a intervenció: El senyor Tintorer creu que la valoració sobre la seguretat és massa 

optimista. S’han produït dos successos que han provocat ràbia i alarma. Hi ha robatoris a 

pisos cada setmana i cal actuar envers la multireincidència. 

2a intervenció: El senyor Lobo, de l’AVV del sector nord de Pedralbes, comença agraint 

l’actitud d’escolta de l’administració. Demana una reunió amb BSM i proposa una 

bonificació o exempció de la zona verda pels professionals que treballen al barri. Quant a 

la finca de Joan d’Alòs 24, està abandonada i preocupen les seves condicions d’higiene i 

seguretat. Demana que l’Ajuntament tanqui l'accés a la finca. 

3a intervenció: El senyor Ferrer, pel que fa al passatge entre Keynes i Jordi Girona, critica 

la col·locació d’obstacles a la zona. Reclama que les taxes pel CO₂ no s’apliquin als cotxes 

vells que no poden circular. 

 

4a intervenció: La senyora Torredemer ofereix el seu suport als veïns pel que fa a la 

seguretat. Hi ha molts robatoris i han entrat dues vegades al seu habitatge en poc temps. 

Cita altres exemples de robatoris. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra els van 

oferir una xerrada per donar a conèixer les mesures de seguretat passiva que poden fer 

servir. Demana major coordinació al Districte. 

5a intervenció: La senyora Aurora, vocal de mobilitat de l’AVV Zona Universitària, 

comunica que es va presentar un escrit parlant de la problemàtica dels autobusos a 

l’avinguda de l’Exèrcit. Les empreses privades i públiques estacionen davant la caserna del 

Bruc. Estan fent trucades gairebé diàries a la Guàrdia Urbana. Expressa desesperació 

perquè les forces de seguretat disculpin les infraccions. Pregunta si hi ha canals de 

comunicació alternatius al 112 que no siguin el web de l’Ajuntament o el 010, on no reben 

resposta personalitzada. Amb referència als autobusos a Gonzalez Tablas, un membre de 

l’associació va rebre la resposta que no hi havia res a fer, fet amb el que no estan d’acord. 

Quant al tancament del carrer Alfambra per fer el carril bici de la Diagonal, demana que 

s’estudiï la mobilitat al carrer Trias i Giró. 

El regidor explica que la Guàrdia Urbana té, primer, una funció pedagògica. A continuació 

esmenta els canals de comunicació per accedir a la Guàrdia Urbana: 112, APP, web, i 010. 

La Guàrdia Urbana deriva les incidències produïdes a la Policia de Barri. Pel que fa al carril 

bici de la Diagonal, ja és una bona solució de mobilitat, però si calen ajustos ara és 

moment de mirar-ho. Quant a la seguretat, és conscient de la situació. El passat desembre 

es van produir catorze robatoris a domicili, mentre que ara són tres. Comparteix la 

necessitat de tornar a regular la multireincidència. Van lliurar una proposta de Barcelona 

al secretari d’estat de reforma del codi penal per poder imputar múltiples fets delictius. 

No s’ha fet perquè altres grups polítics volen aprofitar per fer altres reformes. Fa servir 

l’exemple de la reforma del delicte de sedició. Amb referència a l’àrea verda, la ciutat 

necessita aparcament regulat per professional. S’aturarà temporalment la implantació de 



 
 

 

 

l’àrea verda en alguns carrers de la part alta de Pedralbes. Sobre la finca de Joan d’Alòs, 

han fet dos requeriments a la propietat. Per l’execució d’una sentència, la finca està en 

possessió de l’Audiència Nacional, a qui faran un requeriment per entrar-hi. Amb relació 

al passatge de Keynes, a un espai amb velocitat reduïda té sentit posar elements 

reductors de la velocitat. Ho miraran, però no es pot comprometre a eliminar-ho, perquè 

a la ciutat no es pot circular a més de 30 km/h. Respecte a la seguretat, insisteix que estan 

treballant-hi en diversos fronts i considera molt interessants les mesures de seguretat 

passives. Els reforços i la resposta dels Mossos i la guàrdia Urbana ja està donant 

resultats. La realitat social de cada barri és diferent i els operatius s’han de dimensionar 

en funció de les necessitats. Els districtes col·laboren i s’ajuden, i a la resta de districtes 

també es fan consells de barri. 

 

6. Torn obert 

1a intervenció: Antoni Omedes reclama que a l’L3 es posi un ascensor des de l’andana fins 

al carrer.  

2a intervenció: El senyor Guillumet proposa fer sessions d'òrgans de participació prop de 

la Zona Universitària. Pel que fa a la seguretat, s’afegeix al que expressen la resta de veïns 

i fa servir d’exemple diversos robatoris i destrosses. Sobre el projecte Radars, falten 

mitjans humans i demana recursos tècnics i econòmics suficients. Considera important el 

detector de fum abans esmentat. Encara demanen un local social. Quant al parc de 

Pedralbes, un dels llocs on podria ubicar-se la Casa Àsia és on reivindicaven que es fessin 

activitats pels veïns. Demanen participar en els projectes en la fase prèvia. Considera 

exagerat el període de muntatge i desmuntatge pel Festival de Pedralbes. Ara es 

permeten cinquanta dies consecutius, cosa que produeix una pressió molt forta sobre el 

parc. L’aforament serà de 2.400 persones i suggereixen reduir-les a 1.900. El nivell de 

soroll s’hauria de mesurar als pisos més alts. També demana un estudi mediambiental. 

S’ha posat una quota per l’ocupació de l’espai de 790 € per dia, quan la normativa indica 

3.790 € per dia o fracció de dia. Considera que no s’ha respectat el període d’exposició 

pública. 

El regidor aclareix que ja hi ha un ascensor al metro de Zona Universitària. A les estacions 

accessibles hi ha un ascensor que va de l’andana al vestíbul i un altre que va del vestíbul al 

carrer. Està projectada l’obra per instal·lar-ne un altre a l’altra banda de la Diagonal, però 

es dona prioritat a estacions on no hi ha accessibilitat. Pel que fa a la intervenció del 

senyor Guillumet, no té inconvenient en fer el proper Consell de Barri a la UB o la UPC. 

Insisteix en la necessitat de millorar la percepció de la seguretat al barri. Comparteix la 

preocupació per la falta de mitjans al programa Radars. Cal reforçar els programes contra 

la soledat no desitjada. Amb relació al local social, estan pendents de la signatura de 

l’acceptació del Palau de Pedralbes. Des del Districte esperen poder tirar endavant un Pla 



 
 

 

 

director que contempli tots els vessants. Tot seguit, recorda que avui han pogut participar 

en el Consell de Barri i que poden presentar al·legacions. La redacció de les bases és un 

tema tècnic, i s’ha basat en l’experiència del passat, el moment actual, i la voluntat de fer 

alguna cosa a l’estiu. Les qüestions d’aforament, de mesures de soroll, ocupació, etc. són 

decisions tècniques. Les guinguetes de la platja surten a subhasta i hi ha gent disposada a 

pagar molts diners, mentre que mai traurien a subhasta el Palau o el parc de Pedralbes. El 

conveni es va exhaurir l’any passat i la concurrència pública és una victòria veïnal. 

3a intervenció: El senyor Tintorer demana confirmació de fet que el parc de Pedralbes 

continuarà obert als ciutadans amb la nova propietat. 

El regidor confirma que sempre s’ha treballat pensant que el parc ha de ser obert al 

públic. Afegeix que el concurs del Festival de Pedralbes s’ha fet en comunicació amb la 

Generalitat. 

 

Finalment, el regidor agraeix la participació dels assistents i clou el Consell de Barri de 

Pedralbes a les 20.25 hores. 

 


