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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes

A Barcelona, a les 18 h del dia 12 de maig del 2021, es fa la sessió del Consell de Barri de
Pedralbes en format semipresencial a la sala de plens del Districte de les Corts (plaça de
Comas, 18).
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 i conselleres següents a través de la plataforma decidim.barcelona:
Sergi Mariné Santos, JxCAT
Javier de Erausquin, BCNxCanvi
Presencialment assisteixen els consellers:
Sonia Reina, Cs
Manuel Becerra, PSC
Jordi Guillen, BComú
Mercè Garrigosa, ERC
Lucía García Carretero, BComú
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, el senyor Joan R. Riera, dona pas a l’inici del Consell de Barri.

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

2. Informe del regidor del Districte de les Corts

El regidor informa que el cicle Les veus del monestir es va traslladar del Monestir de
Pedralbes al Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Per la festa major de Pedralbes, es fa el
concert de la Banda Municipal de Barcelona, i s’està treballant perquè hi hagi una activitat
més, organitzada per l’AVV. També es treballa per obrir la festa major a tot el districte.
La guingueta de Pedralbes es va desplaçar més al centre dels jardins. Ja s’ha fabricat la
guingueta amb pèrgola i està guardada per la seva instal·lació. Parcs i Jardins gestiona les
licitacions de canalitzacions i llum. S’espera tenir la guingueta en marxa el mes d’agost.
Aquest projecte implica la creació de tres llocs de treball, un per a una persona en risc
d’exclusió social, i un altre per a una persona amb discapacitat.
També s’han rebut queixes per l’incivisme al barri de la Mercè. Es vetllarà per impedir i
sancionar les conductes incíviques i els estacionaments incorrectes.
Finalment, el regidor informa de les reunions amb les AVVs i la comunitat de les Clarisses,
que fan pensar que es podrà treballar en un projecte d’impuls del Monestir de Pedralbes.

3. Presentació de la Taula de Dones
La consellera de Feminismes, senyora Lucía García, presenta la Taula de Dones de les
Corts. És un òrgan de participació amb tres eixos: polítiques públiques feministes de
Ciutat, polítiques feministes de Districte, i el treball d’entitats i dones de les Corts. En
formen part la consellera de Feminismes, la tècnica Lola García, i la coordinadora Laura
Núñez, així com els grups polítics, entitats, i dones a títol individual.
La senyora Àngels Sánchez, membre de la taula de dones, explica que es vol donar impuls
a la Taula amb dones que presentin solucions a diferents problemes o dur a terme
diferents activitats. Demana que totes les dones participin de la reunió següent.

4. Projecte de pressupostos participatius
La senyora Eva Albaladejo recorda que els pressupostos participatius es van aturar per la
pandèmia, però aquest any s’han pogut reprendre. S’han fet unes vint reunions a cada
districte per concretar els projectes. En el cas de les Corts hi havia projectes semblants i
parlant amb els promotors s’han pogut unificar. Les pròximes setmanes es farà difusió
dels projectes. El mes de juny hi haurà una exposició a la Biblioteca Montserrat Abelló on
s’exposaran els projectes de les Corts. Entre el deu i el vint de juny es farà la votació.
El regidor subratlla que el projecte té sentit si la ciutat se'l fa seu i crida a la participació.

5. Actuació al parc de Cervantes
El senyor Lluc Coma comenta que el projecte pretén resoldre el drenatge del parc. També
comunica que les obres es van licitar el març i es preveu que comencin aquest estiu.

El senyor Alex Noguera explica que les pluges arrosseguen el sauló fins a la Diagonal. Es
planteja millorar els problemes del clavegueram i implantar un sistema per retornar
l’aigua al freàtic o reaprofitar-la per regar el parc, connectant amb el clavegueram amb un
sobreeixidor. Es farà una nova tanca pels parterres del Concurs de Roses.
El regidor agraeix les intervencions i expressa la idea d’aprofitar l’aigua com a recurs.

6. Actuació a Mare de Déu de Lorda
El senyor Guillem Osca presenta l’actuació, que es troba en procés de licitació. Es preveu
iniciar l’obra el tercer trimestre del 2021. L’actuació ve definida per dues seccions tipus: la
part alta amb un únic carril i una vorera diferenciada al mateix nivell, i la part baixa amb
una important zona d’estada amb bancs i regularitzant el gual de l’Escola Betània Patmos.
El regidor recalca que l’actuació vol facilitar els accessos i els entorns de dues escoles.

7. Informe sobre els jardins del Palau de Pedralbes
El senyor Francesc Giménez explica que el parc es va crear el 1921, on abans hi havia
camps, i fa un resum dels arbres que hi ha. L’any 2004 es va cedir a la Generalitat. Mostra
les fotografies anteriors al festival que serveixen d’acta perquè, si hi ha desperfectes, els
assumeixi el promotor. Si es posa en perill la integritat del parc, s’intervindrà.

8. Torn obert
1a intervenció: Pel que fa al festival, el senyor Josep Maria Guillumet afirma que les
grades s’estan muntant sense separació amb els arbres, entre les branques. L’any passat
es va presentar documentació per les destrosses del parc i es va crear una Comissió.
Considera exagerat el programa del promotor. Creu que les restes de menjar fora de les
papereres contribueixen a l’augment de colònies de rates. També considera que les
associacions queden a banda de la participació. A més, pregunta per la possible
instal·lació de la Casa Àsia al Palau de Pedralbes, els fons europeus, i demana que
s’instal·li un museu dins del Palau de Pedralbes que permeti visitar l’interior.
2a intervenció: La senyora Àngels Sánchez pregunta si s’ha calculat, respecte als anys
anteriors, el percentatge d’aigua que es podria aprofitar al parc.
3a intervenció: El senyor Antoni Ferrer comunica que el passatge entre Trias i Giró i el
Palau de Pedralbes ha quedat sense asfaltar i sense papereres ni enllumenat, i ho qualifica
de desastre.
4a intervenció: El senyor Lluís Sanglàs es mostra preocupat per la situació dels clubs
cannàbics i pregunta quina és la posició del Districte.

El regidor respon que ja s'ha fet una reunió amb la Gerència pel tema dels clubs
cannàbics. Pel que fa a la posició política, informa que no és partidari de l’obertura de cap
club cannàbic. S’està a l’espera d’una sentència del Tribunal Suprem que dirà la manera
d’actuar. Això podria obrir oportunitats per actuar amb expedients disciplinaris.
Pel que fa al càlcul de la pluviometria, el regidor desconeix la xifra, però expressa que el
plantejament és aprofitar al màxim l’aigua. Allò que sigui sobrant anirà al clavegueram.
El regidor manifesta que hi ha hagut un diàleg obert amb el promotor, pren nota del
muntatge de les grades, i assegura que s’avisarà a zoonosi. Amb relació al Palau de
Pedralbes, explica que hi ha diverses propostes, una d’elles la Casa Àsia, i s’ha de treballar
amb la Generalitat en la cessió que es va fer el 2004. A més, explica que s’estarà amatent
a com queda el parc després del festival.
La gerent respon que l’obertura del passatge entre Trias i Giró y Keynes és provisional.
L’acord va ser d’adequar aquest entorn i encarregar la seva obertura i tancament.
L’actuació definitiva serà conjunta amb els jardins de Keynes. Des del Districte, prenen
nota de les possibles millores en aquest indret. Ha canviat la denominació comercial, però
continua l’activitat de restaurant. Si hi ha una altra informació, es pot fer saber al
Districte.
Des del 2021, al Districte, no s’ha emès cap informe previ favorable a l’obertura de locals
cannàbics. Al local de Trias i Pujol s’han suspès les obres, que no s’ajustaven al comunicat
d’obres. Si fan un nou comunicat, des del Districte s’examinarà la documentació.
Pel que fa a una llicència de restaurant al carrer Jordi Girona, la gerent explica que s’ha
realitzat una inspecció i el local no està en funcionament.
5a intervenció: El senyor Antoni Ferrer reitera la seva preocupació pel passatge de Trias i
Giró i es mostra decebut per la situació.
6a intervenció: El senyor Guillumet està d’acord amb el senyor Ferrer i creu que s’hauria
de millorar aquest passatge. Proposa desvincular-ho d’altres actuacions i creu que
s’hauria de fer un metre més ample. També expressa que el local de Jordi Girona podria
no ser un restaurant, i creu que aquest local no compleix amb la normativa.
7a intervenció: El senyor Lluís Tarafa agraeix la presentació de l’informe sobre els Jardins
de Pedralbes. Explica que s’està deteriorant l’entorn del parc i la seva fauna. A més,
comparteix una presentació amb fotografies dels Jardins de Pedralbes on es mostren
impactes en diferents arbres, zones sense gespa, carpes dins del bosc, arbustos tallats,
etc.
El regidor informa que la presentació del senyor Tarafa és obsoleta, i comparteix que
l’auditoria de qualitat de l’espai públic situa els jardins de Pedralbes com els més ben
valorats de tota la Ciutat. Agraeix la feina dels tècnics i els professionals de Parcs i Jardins.

A continuació, explica que la participació es fonamenta en un marc de confiança mútua i
s’ha de fer un ús raonable de la institució democràtica que l'embolcalla. Afirma que alguns
judicis de valor fan mal a la gent que treballa per la Ciutat, als que s’ha de posar en valor.
A més, manifesta que en una institució democràtica oberta a la ciutadania s’ha de saber
crear marcs de diàleg i confiança que facin anar tothom en la mateixa direcció.
La senyora Sara Jaurrieta explica que els jardins de Keynes, fins a l’any passat, han estat
cuidats pel CSIC, la cessió es va fer l’any passat, i l’Ajuntament de Barcelona va encarregar
una partida pressupostària pel projecte, que s’està elaborant.
El regidor agraeix la participació i clou el Consell de Barri de Pedralbes a les 19.43 hores.

