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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes 

 

A Barcelona, a les 19.00 h del dia 20 de març del 2019, es fa la sessió del Consell de Barri de 
Pedralbes a la Facultat d’Economia i Empresa (avinguda Diagonal, 690, Sala de Graus).  

La taula que presideix el Consell està formada per: 

President: Agustí Colom  
Conseller: Toni Coll 
Gerent: Joan Cambronero 
Vicepresidència: Luis Sanglàs 
 
I hi actua com a secretària Núria Girona. 
 
Hi assisteixen 17 persones i hi és present un mosso d’esquadra. 

Assisteixen els consellers i conselleres següents: 

Sra. Lídia Gallego, GMD 
Sra. Àngels Ventura, GMD 
Sr. Jordi Castellana, ERC 
Sr. Cristian Saïs, GMD 
 

El regidor, el senyor Agustí Colom, dona la benvinguda i dona pas a l’inici del Consell de Barri 
amb la proposta de canviar l’ordre dels punts de l’ordre del dia, de manera que queden així: 

1. Aprovació de l’acta del darrer consell 
2. Presentació formal dels policies de barri 
3. Presentació del projecte de l’espai Bederrida 
4. Balanç de les associacions i informe del regidor 
5. Precs i preguntes 

 
1. Aprovació de l’acta del darrer consell 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

 

 



 
 

 
 

2. Presentació formal de la policia de barri  
 

Es fa la presentació formal de la policia de barri: 

Barri de les Corts: Mercè al matí i Albert a la tarda 
Barri de Pedralbes: Alex a la tarda i centraleta, Carles al matí 
Barri de la Maternitat i Sant Ramon: Robert al matí i Xavi a la tarda 
 

S’encarreguen de temes de civisme i seguretat. Cerca, acció, seguiment, avaluació. 

1a intervenció: Mirall de Pedralbes és més que comerciants. Demana parlar amb els i les 
conserges perquè hi ha un augment de robatoris. L’associació de comerciants Mirall de 
Pedralbes respon que rep la informació del veïnat i la transmet. 

El regidor proposa que es creï una associació de veïns i veïnes.  

2a intervenció: L’AVV de la Zona Universitària diu que ara començarà el soroll de les 
terrasses i que la policia de barri té horari de 7.00 a 22.00 hores. El caporal respon que se 
n’assabentaran perquè estan en contacte amb el torn de nit. Per a emergències, cal trucar 
al 112. 

3. Espai Bederrida 
 

Transformació del pàrquing a l’espai esportiu. El conseller explica els espais que hi ha, 
l’horari d’obertura, la dinamització, els col·lectius als quals s’adreça i la normativa d’ús. 

1a intervenció: L’AVV de la Zona Universitària demana saber si s’ha fet un procés 
participatiu. El conseller comenta que s’ha treballat amb la Taula de Clubs Esportius, però 
que no s’ha fet un procés participatiu, tot i que s’ha comentat en diversos consells. Es 
comença fent una prova i, segons funcioni, es veurà com s’acaba de fer. S’ha d’acabar de 
definir l’espai de dalt i com s’integra en el futur l’Espai Barça. També plantegen que la 
residència estudiantil és equipament i que per volumetria haurien de quedar més retirats 
del carrer. El regidor respon que ve del planejament urbanístic del mandat anterior i 
desconeix si es va fer participació.  

2a intervenció: Un veí del passeig de Manuel Girona demana si s’ha fet previsió d’on 
aparcaran els vehicles que s’han tret de Bederrida. El regidor respon que principalment és 
aparcament d’alumnat i que aquesta zona està comunicada amb transport públic.  

3a intervenció: L’AVV de la Zona Universitària demana com s’hi pot apuntar la gent. El 
conseller respon que no es pot fer reserva de l’espai. Cal anar-hi i, si està ocupat, cal 
apuntar-se en una llista espera. És un espai autogestionat. La persona dinamitzadora hi és 



 
 

 
 

dissabtes i diumenges tot el dia i quatre hores entre setmana. Al web hi ha penjada la 
informació. El regidor comenta que fins ara funciona bé. 

 

4. Balanç de les associacions i informe del regidor 

 

L’AVV de la Zona Universitària presenta un balanç dels darrers quatre anys. 

Explica el que s’ha assolit: 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, proposta de les noves 
parades de Bicing i ampliació horària de l’àrea verda als dissabtes. 

Els reptes pendents d’assolir són, principalment, de mobilitat en l’àmbit de la seguretat 
vial, la circulació i la unió i revisió dels carrils bici, i d’urbanisme i espai urbà, com 
l’execució de l’obra del passatge de vianants prolongació de Trias i Giró. Cal instar la 
Generalitat perquè instal·li l’ascensor per accedir a l’L3, acabar la tanca de la Torre Girona, 
fer la cessió del pavelló del Palau de Pedralbes per a equipament sociocultural del barri i 
fer-los partícips de tots els projectes urbans que es duen a terme al barri (enllumenat, 
mobiliari urbà, Barça, projectes amb la universitat, nous concerts...). Cal tenir en compte 
el volum de concerts i festivals: els de Pedralbes s’han duplicat en set anys, i s’ha passat 
de dotze a trenta i, ara, comencen concerts al Polo. 

El regidor explica que hi ha grans espais que dificulten la mobilitat. El Palau de Pedralbes 
té un conveni amb la Generalitat i, amb referència als temes de sostenibilitat i millora del 
medi ambient, com el carrils bici i les estacions de Bicing, intenten fer connexions. Com 
amb l’autobús, que es vol crear una malla de connexions, tot i que la línia V1 té alguna 
demanda. 

L’informe del regidor planteja reptes com: 

- La configuració de l’estructura econòmica del districte en la base comercial. Pedralbes 
demanda serveis i comerç. 

- La millora i la rehabilitació del Monestir de Pedralbes: és un dels retorns de la taxa 
turística. 

- El Pla director al barri de la Mercè, per descobrir-lo i preservar-lo. Que mantingui la 
fisonomia i millori la qualitat de vida de les persones residents. 

- Pedralbes amb població gran. Cal trobar espais per instal·lar serveis públics (p. ex.: gent 
gran). S’ha creat l’eina del Pla d’equipaments que permet visualitzar les concentracions i 
els espais buits. 



 
 

 
 

- Les zones de confluència. Exemple: Bederrida pistes esportives de Barcelona. 

 

5. Precs i preguntes 
 

1a intervenció: Lluís Sanglàs agraeix la feina feta i demana que no es puguin fer permutes 
d’edificabilitat entre districtes com, per exemple, ha passat al carrer del Bisbe Català, que s’ha 
fet un edifici gran tocant a la vorera. 

També voldria saber si és possible conèixer la llicència per la qual es demana fer unes obres, 
abans de trobar-se l’edifici fet. 

S’adhereix a la reivindicació de l’AVV de la Zona Universitària d’aconseguir el pavelló lateral del 
Palau Reial per fer-hi equipament. 

2a intervenció: Fa referència al fet que l’enllumenat de la zona del Mirall de Pedralbes és fosc. 
Només hi ha llum quan hi ha botigues.  

El regidor informa que s’estan mirant els punts foscos. 

3a intervenció: El senyor Manuel Vallés es queixa de l’abandonament de la base dels arbres de 
l’avinguda de l’Exèrcit amb el carrer de l’Alfambra. 

El regidor comenta que fa dos anys es va prohibir tractar amb herbicides amb glifosats i, a més, 
hi ha hagut una política de renaturalització. Passaran la demanda a Parcs i Jardins i seria una 
idea que, en el proper Consell de Barri, vinguessin a explicar els criteris, per així saber quan és 
deixadesa o quan és normalitat, ja que és un canvi cultural quant als escocells dels arbres. Que 
expliquin quina és la filosofia. 

4a intervenció: L’AVV de la Zona Universitària sol·licita enllumenat al pas de vianants com hi ha 
a altres municipis (com a Torroella de Montgrí i a l’Escala) per millorar la seguretat. Comenta 
que al carrer dels Cavallers van anar-hi els de Parcs i Jardins i van plantar als escocells per 
fomentar la biodiversitat, però no al carrer de l’Exèrcit. 

5a intervenció: Un veí informa de manca de comunicació, que el cartell del Consell s’enganxa 
al pàrquing. Demana que es faci una actuació per aturar els porcs senglars. Pregunta sobre 
l’estat del projecte Radars i quan s’activarà. 

6a intervenció: La zona verda a Pedralbes Nord està molt descuidada. La zona de la vorera està 
molt seca. 

El regidor respon a la primera intervenció referent a la possibilitat de conèixer la llicència que 
es demana, que caldrà saber si informàticament i legalment es pot fer. També informa que la 
policia de barri fa retorn, potser al Consell de Barri o en un altre espai que expliqui les 



 
 

 
 

actuacions que s’estan fent. L’intendent informa que es fa retorn a les persones. El regidor 
demana que s’expliqui a tothom. 

7a intervenció: Se sol·licita posar al nou carrer que unirà el carrer de Trias i Giró i el Palau de 
Pedralbes una càmera per evitar pintades i que hi circulin motos a tota velocitat, o bicicletes o 
patinets. El regidor informa que a la nit el carrer es tancarà. 

8a intervenció: S’agreix la tasca d’inversió de la taxa turística al Monestir de Pedralbes. 

El regidor informa que no hi serà al proper mandat. Agraeix el treball dut a terme, que és 
col·lectiu, i clou el Consell de Barri de Pedralbes a les 20.55 hores. 

 


