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Acta de la sessió del Consell de Barri de Pedralbes 

 

A Barcelona, a les 18 hores del dia 31 de maig del 2022, es fa la sessió del Consell de Barri de 

Pedralbes a la Casa de Cantàbria (carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 45). 

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/les consellers/es: 
 
Carlos Hornero Sánchez, PSC 
Manuel Becerra, PSC 
M Mercè Garrigosa, ERC 
Joan Castelló, Valents 
Sonia Reina, Cs 
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 Ramon Riera, dona pas a l’inici del Consell de Barri. 
 

1. Presentació de la Casa de Cantàbria 

El president de la Casa de Cantàbria relata com l’entitat va començar a funcionar el 1946, 

el 1948 es van signar els estatuts fundacionals, i el 1950 es funda la Peña Deportiva 

Bolística de Cantabria. La Casa de Cantabria es va fundar el 1985 a la seu actual com una 

associació d’àmbit estatal sense ànim de lucre. La seva missió consisteix a fomentar i 

divulgar la cultura mitjançant conferències, publicacions, certàmens artístics i literaris, 

cors i balls regionals, etc. Són socis de l’Associació de Veïns de Pedralbes i han col·laborat 

com a seu de la Fira Vintage en diverses edicions. Han tingut reunions amb el Districte per 

oferir les seves instal·lacions per a realitzar-hi activitats. 



 
 

 

 

 

2. Aprovació de l’acta anterior 

El senyor Josep Maria Guillumet planteja la necessitat d’algunes correccions menors que 

farà arribar per a ser incorporades a l’acta. 

El regidor indica que, si durant la sessió no es demanen altres correccions, l’acta es donarà 

per aprovada. 

 

3. Projecte Konsulta’m 

La senyora Núria Martínez, infermera especialitzada en salut mental, explica que a cada 

districte de la Ciutat hi ha un espai on els joves i adolescents de 12 a 22 anys poden 

adreçar-se i ser orientats sobre el seu malestar emocional i psicològic. Els professionals 

d’aquests espais venen del CSMIC, i el programa s’ha ampliat a la població adulta, malgrat 

que això encara no ha arribat a les Corts. Atenen als joves presencialment al CC Tomasa 

Cuevas (carrer de Dolors Masferrer, 33). El programa va començar el 2018, però el 2021 hi 

ha hagut un increment considerable de la demanda. També s’adrecen a famílies i 

professionals que puguin necessitar assessorament. 

El regidor posa en valor el projecte, que s’estigui en condicions d’atendre el malestar 

emocional i psicològic, i la confidencialitat i gratuïtat del servei. 

 

4. Cuidem Barcelona 

El senyor Jordi Campillo relata com l’any 2021 es va iniciar un pla de xoc i un pla especial 

de tractament de l’espai públic acompanyat de la nova contracta de neteja. El novembre i 

desembre es va analitzar la situació de 73 barris i s’ha construït una proposta d’activitats 

adaptades al barri. Planteja la possibilitat de debatre amb els veïns i les entitats que ho 

vulguin en una sessió per visualitzar els aspectes que no reuneixen les condicions òptimes. 

Partint d’això s’establiria un pla d’acció per als següents dos anys, donant resposta a tots 

els àmbits on l’Ajuntament s’encarrega del manteniment i incrementar el manteniment. 

També s’està estimulant accions col·lectives de corresponsabilitat, ja que és important 

comptar amb la col·laboració de la ciutadania. S’intentarà fer visibles les accions de 

transformació. Aquestes activitats estan vinculades al manteniment de l’espai públic i, 

especialment, amb el desplegament de la nova contracta de neteja, que començarà a 

funcionar a Pedralbes el mes de setembre. La nova contracta s’adapta a les 

característiques de cada barri, renova la maquinària amb vehicles elèctrics menys 

sorollosos, i incrementa el nombre de persones que donen aquest servei, que es podrà fer 

els set dies de la setmana. S’incrementa el baldeig fins a entre una i tres vegades a la 



 
 

 

 

setmana. Es canviaran tots els contenidors i se'n modificarà la distribució, fent illes amb 

tots els tipus de contenidor. Continuaran desplegant-se programes de reciclatge i 

reutilització, i s’intentarà sensibilitzar sobre el tema del “residu zero” per tractar de 

disminuir el volum de residus. Finalment, comparteix que el dia 16 faran un passeig per 

visualitzar els punts que han de tenir un tractament especial dintre del barri. 

1a intervenció: Un veí opina que el punt més crític és el parc de l’Oreneta, que no pertany 

a Pedralbes. Els senglars aboquen les papereres i cada matí troben la brossa a terra. 

2a intervenció: Un altre veí fa saber que a la Mercè no hi ha contenidors de reciclatge. 

3a intervenció: El senyor Guillumet pregunta si les noves brigades són les de jardineria. 

El senyor Jordi Campillo recorda que no embrutar és més important que netejar. Aquest 

repte correspon a tothom, no només a les brigades de manteniment, amb els nostres fills i 

filles o amb les persones que fan un mal ús de l’espai públic. Es gasten 337 € anuals per 

persona en neteja, i una quantitat similar en manteniment. Treballen amb la Guàrdia 

Urbana i amb els Mossos d’Esquadra per intentar disminuir les sobreocupacions al parc de 

l’Oreneta i altres punts de la Ciutat. Fa servir l’exemple de les papereres de la Rambla, que 

es buiden 14 vegades al dia. Pel que fa als senglars, les persones que els donen menjar o 

es fan fotos amb ells estan fent que deixin de comportar-se com senglars. Comparteix que 

s’estan fent campanyes especials de captura de senglars perquè n’hi ha el triple dels que 

pot suportar Collserola i demana no donar-los menjar. 

Quant als contenidors, el senyor Campillo fa saber que estan fent les rutes i la distribució 

de contenidors, i al setembre les explicitaran. Pren nota de la situació a la Mercè. 

A continuació, confirma que s’incorporaran nous jardiners per activitats de reg i podes. 

N’explicaran els detalls amb la presentació del mapa de les actuacions de manteniment. 

 

5. Carril bici d’avinguda Diagonal 

El senyor Guillem Osca comenta que la presentació del carril bici s’integrarà en la de 

l’estat de les obres, ja que dona continuïtat a una actuació prèvia. 

 

6. Estat de les obres del barri de Pedralbes 

El senyor Guillem Osca explica que s’han executat les obres de reurbanització de 

l’avinguda de la Mare de Déu de Lorda, entre el carrer de Panamà i el camí de la Mare de 

Déu de Lorda, amb una zona asfaltada pels vehicles i una zona protegida pels vianants. 

També s’ha executat el frontal de dues parcel·les al final del carrer de Panamà, al futur 



 
 

 

 

accés del parc de Mare de Déu de Lorda. Al barri de Pedralbes s’ha arranjat la vorera 

davant de l’escola Abat Oliva, i la vorera de la banda mar del carrer de Tòquio, entre 

l’avinguda de Pedralbes i Marquès de Mulhacén. S’han executat obres per evitar 

l’arrossegament de material cap a la part baixa del parc de Cervantes, així com actuacions 

de renaturalització i arranjament de la tanca del roserar. S’ha reurbanitzat el carrer de 

Santa Caterina de Siena, i finalitzat el tram del carril bici de l’avinguda Diagonal, entre la 

plaça de Pius XII i la facultat d’empresarials. Resten a l’espera de dotació econòmica la 

reurbanització del carrer de Manuel Ballbé, entre González Tablas i l’avinguda Diagonal, 

així com la zona verda als Jardins de John Maynard Keynes. Es preveu acabar l’obra de la 

plaça del Coll de finestrelles a finals de juny. Es preveu pacificar el carrer Alfambra, entre 

l’avinguda Diagonal i Trias i Giró, ja que ha quedat sense sortida. A la plaça dels Jardins de 

Tòquio, es preveu eliminar l’estacionament no regulat, donant prioritat als vianants i 

permetent l’accés de vehicles només als aparcaments privats. Hi ha la voluntat d’arranjar 

la vorera de l’avinguda de Pearson, davant de la St. Paul’s School, i la vorera de la banda 

muntanya del carrer de Tòquio, entre l’avinguda de Pedralbes i Marquès de Mulhacén. 

També es preveu connectar el carril bici de la Diagonal amb el carril bici d’Esplugues i d’un 

doble carril bus per permetre la sortida dels autobusos a l’estació terminal de l’H6. S’està 

estudiant la connexió entre els carrils bici de l’avinguda de l’Exèrcit, l’avinguda Diagonal i 

l’avinguda del Doctor Marañón. Tot seguit, esmenta el projecte de rehabilitació de la casa 

Hurtado, que està pendent de definició dels nous usos. Hi ha la previsió d’acabar 

d’urbanitzar l’entorn de l’escola Aula i el carrer de Conrad Xalabarder. També s’està 

redactant el projecte per millorar l’àmbit del Monestir de Pedralbes. 

1a intervenció: La senyora Canals demana que l’AVV pugui participar de la redacció del 

projecte de reurbanització del carrer de Manuel Ballbé, que creu que hauria de continuar 

amb doble sentit de circulació. També vol saber què passarà amb una parada d’autobús. 

El senyor Bassas comunica que en un avantprojecte anterior es preveia que Manuel Ballbé 

fos de doble direcció perquè s’havia de fer un intercanviador sota la Diagonal. Aquest 

intercanviador no es va fer i ara només és possible fer una direcció perquè el lateral de la 

Diagonal deixa de portar trànsit. El projecte preveu salvar els oms de la zona, i disminuir 

l’amplada de la calçada per permetre l’accessibilitat a una de les voreres, respectant els 

parterres de l’altre costat. El carril bici farà eliminar el pas de l'autobús pel lateral de la 

Diagonal i s’està estudiant com serà la mobilitat. 

2a intervenció: El senyor Sanglas troba a faltar a la presentació les obres dels pavellons 

Güell. Pregunta com quedaran els jardins de Tòquio, i les dates d’inici i final de les obres. 

El senyor Guillem Osca comenta que estan en procés de definir la intervenció als jardins 

de Tòquio. La voluntat inicial és de compartimentar l’espai amb una zona reservada pels 

vianants, treure aparcaments no regulats, i generar un petit espai de càrrega i descàrrega. 



 
 

 

 

3a intervenció: El senyor Torres demana més informació sobre els carrils davant de la 

facultat d’empresarials. 

El senyor Guillem Osca precisa que hi haurà una única andana central amb un carril de 

circulació a un costat i dos carrils bus a l’altre, seguits d’un únic carril de circulació, i el 

carril bici bidireccional. Les dues línies d’estacionament desapareixeran i s’ampliarà la 

vorera de la banda muntanya. 

4a intervenció: El senyor Guillumet proposa fer una sessió dedicada a informar de com 

serà la mobilitat en aquesta zona. 

El regidor afirma que faran una reunió a la seu del Districte per poder tractar aquest 

assumpte detalladament. 

5a intervenció: La senyora Canals fa saber que alguns autobusos tapen el pas de vianants 

quan giren. Considera massa estret el pas de vianants. Pregunta si el carrer de l’Alfambra 

serà per vianants i quan es faran les obres dels jardins de John Maynard Keynes. Afegeix 

que la grava que hi ha al costat de les escales fa que la gent rellisqui. 

El senyor Guillem Osca comparteix que no hi ha la previsió d’elevar tot el carrer, però 

s’impedirà l’accés des de la cantonada de Trias i Giró. Les obres esmentades encara no 

tenen dotació econòmica ni estan en procés de licitació. 

Quant als pavellons Güell, el regidor respon que obren l'endemà de 10.00 a 16.00 h. 

 

7. Informe del Regidor 

El regidor creu que ja s’ha parlat dels temes més rellevants. Destaca les obres del parc de 

Cervantes, ja acabades, i recomana anar-hi. 

 

8. Torn obert de paraula 

1a intervenció: El senyor Lluís Sanglas comenta que s’està arranjant l’enllumenat del 

carrer dels Cavallers i demana si es pot posar llum més càlida. Pregunta quan es 

començarà a posar l’àrea verda i com quedarà. Quant a la seguretat, vol saber quan 

començarà a funcionar la normativa sobre la reincidència. Expressa preocupació per un 

habitatge ocupat al carrer de Joan d’Alòs, 24. Finalment, demana explicacions sobre la 

venda del Palau Reial a la Generalitat per 1 €. 

2a intervenció: El senyor Antoni Segarra demana tenir present l’expropiació de la part del 

carrer de Can Falgàs tallada per un jardí particular. Planteja la possibilitat de crear unes 

places d’aparcament al mateix carrer. Pregunta quan es farà la tercera fase a la Mercè. 



 
 

 

 

3a intervenció: El senyor Josep Maria Guillumet comença agraint que l’Ajuntament els 

estigui proporcionant la documentació referida al Festival de Pedralbes. Adverteix que les 

bases del concurs establien unes zones no ocupables, però un dels escenaris les està 

ocupant. També hi ha carpes amb banys per tot el parc, i sospita que es podrien convertir 

en carpes de begudes. Quant a l’edifici Omega, van parlar amb la universitat, que no pot 

decidir massa sobre la ubicació de les antenes, i demanen a l’Ajuntament que les antenes 

es traslladin a un altre lloc. Insisteix que necessiten un casal de barri. Pel que fa al 

passatge de Josep Canals, vol saber quan se'n farà la inauguració. Considera interessant 

l’espai de la placeta de Juli Busquets. 

4a intervenció: La senyora Rosa Maria Canals creu que els jardins del Rectorat, malgrat 

haver passat a ser municipals, pateixen de deixadesa. Pregunta quines actuacions s’han 

fet amb relació als autobusos que paren a l’avinguda de l’Exèrcit. Denuncia que la Guàrdia 

Urbana no va aparèixer després que dos veïns diferents truquessin per una intrusió a 

jardins particulars. Critica el desconeixement dels robatoris per part de la Guàrdia Urbana 

i possibles problemes amb el 112. Vol saber si tindran un casal a la Zona Universitària. 

5a intervenció: La senyora Marta Carretero també pregunta per les actuacions relatives 

als autobusos que paren a l’avinguda de l’Exèrcit. 

6a intervenció: La senyora Marta Victoria Tissot, de l’AVV de Zona Universitària, explica 

que fan moltes activitats per a refugiats ucraïnesos, com col·lecta de medicaments, 

menjar i roba, portar aquesta ajuda al consolat d’Ucraïna i al local que han muntat al 

carrer de la Diputació. També fan activitats artístiques per donar una imatge positiva 

d’Ucraïna i han realitzat una exposició al NMAC. Han parlat amb els responsables del 

Palau de Pedralbes de fer un concert de música clàssica amb cantants d’alt nivell que 

arriben com a refugiats i agrairien poder disposar d’un espai, com ara el de la plaça de 

Comas. Suggereix exposar el treball de fotògrafs ucraïnesos al lloc del concert o, 

alternativament, que l’Ajuntament ajudi a trobar un lloc per aquesta exposició. 

El regidor expressa el seu suport a qualsevol iniciativa ciutadana relacionada amb la 

qüestió ucraïnesa, demana a la senyora Tissot que deixi el seu número de telèfon per 

poder trobar-se per veure la disponibilitat de les sales, i ajudar a recollir material pels 

afectats per la guerra a Ucraïna. 

Pel que fa a l’enllumenat esmentat pel senyor Sanglas, el regidor pren nota de la ubicació 

per informar-ne els encarregats. Quant a la multireincidència, l’Ajuntament va portar a 

Madrid la proposta de tornar-la a regular al codi penal. Està en tramitació i sembla que 

pot arribar a aprovar-se, però no disposa de la data d’entrada en vigor. 

Amb referència a l’àrea verda, el regidor comparteix que hi ha un principi d’acord per 

regular l’aparcament per sota de l’avinguda d’Esplugues, deixant aparcar lliurement a la 

part de sobre, excepte a la Mercè. Sobre els ocupes de Joan d’Alòs, està en mans de 

l’Audiència Nacional. Han fet diversos escrits demanant entrar-hi. Quant al Palau Reial, la 



 
 

 

 

cessió data del 2008, i ara s’ha fet l’acceptació de tot el recinte. La Generalitat necessita 

una seu institucional potent més enllà del Palau de la Generalitat. Se’n podrà fer un ús 

institucional, però els jardins estaran oberts a la ciutadania. 

Pel que fa a Can Falgàs, el regidor comunica que l’expropiació pot ser cara i no està 

prevista per aquest mandat. Cal un diàleg urbanístic per veure com es pot obrir aquest 

carrer. Parcs i Jardins està tenint cura de l’espai dels aparcaments i és millor esperar a 

valorar la regulació de l’aparcament a l’octubre. La tercera fase s’ha de treballar de cara al 

proper mandat. 

El regidor agraeix el comentari del senyor Guillumet sobre la feina feta de cara al Festival 

de Pedralbes. Hi ha un diàleg permanent entre el promotor i les institucions, ja l’estan 

instal·lant, i d’aquí a poc podran anar al Festival de Pedralbes. Creu que s’ha de deixar 

treballar els tècnics, que han de poder dir on cal un lavabo per donar un millor servei. 

Amb referència a les antenes, ho passaran al servei d’inspecció d’ecologia urbana. Sobre 

el casal de barri, espera poder negociar usos de proximitat a la zona del Palau de 

Pedralbes. La inauguració del passatge està pendent de fer-se i no té data. Esmenta que la 

placeta de Juli Busquets és petita però simbòlica, ja que es troba entre la caserna i la 

universitat. 

Quant als jardins del Rectorat, ho comunicaran als serveis municipals. Pel que fa als 

autobusos a l’avinguda de l’Exèrcit, Mobilitat ho està treballant. Insistiran per trobar-hi 

una solució. Respecte a la seguretat, cal distingir la seguretat real de la percepció 

ciutadana. S’ha tornat a la normalitat, amb un nombre similar de robatoris amb violència i 

de robatoris amb força en domicili als patits el 2019. Enguany hi ha hagut 194 robatoris 

amb violència a tot el Districte. Les xarxes socials i els mitjans de comunicació generen 

inquietud i afecten la percepció de seguretat, però les dades són bones. S’han produït 69 

robatoris en domicili des de l’1 de gener. A les Corts l’índex de denúncia és alt i les dades 

són fiables. El gran repte de seguretat que es planteja el Districte és la seguretat viària, 

per això s’ha millorat la senyalització, s’han fet cursos d’educació viària, i s’han fet 

campanyes de sancions a patinets i bicicletes. Parlaran amb la Guàrdia Urbana i els 

Mossos d’Esquadra per tractar d’intensificar el patrullatge per millorar la seguretat i la 

percepció ciutadana. Demana complicitat als veïns per treballar tots plegats en aquesta 

qüestió. 

7a intervenció: El senyor Guillumet explica que no miren xarxes socials i saben les coses 

que els expliquen els veïns. Demana poder mirar les xifres per barris. 

7a intervenció: El senyor Tintorer agraeix la intervenció del regidor i comparteix que la 

percepció de seguretat està en mans de qui vol exagerar més. Un programa de televisió va 

contactar amb ells i, quan els van dir que hi havia hagut detencions i la situació havia 

millorat, no els va interessar. 



 
 

 

 

7a intervenció: La senyora Canals creu que el problema s’ha desplaçat de l’avinguda de 

Pedralbes a Manuel Ballbé. Explica que cada setmana reben missatges amb queixes dels 

veïns i creu que un patrullatge més visible ajudaria a guanyar tranquil·litat. Quant al carrer 

de l’Alfambra, demana un pas de vianants a la Diagonal que uneixi econòmiques amb el 

tramvia. Reitera la petició de cessió d’un espai pel concert i l’exposició de fotografies que 

proposava la senyora Tissot. Suggereix que es faci al Palau de Pedralbes o al Monestir. 

El regidor manifesta que ja havia pres nota del concert i l’exposició fotogràfica, i veuran 

com es pot concretar el suport. Quant a la percepció de seguretat, afirma que tothom 

està hiperconnectat, però no es mostra contrari a les xarxes socials. Les dades indiquen 

que hi ha pocs incidents, encara que li agradaria que no n’hi hagués cap. Sosté que 

intensificaran el patrullatge. Pren nota de la qüestió del pas de vianants. Finalment, fa una 

reflexió sobre com la societat està exposada constantment a les guerres i els actes 

delictius pels mitjans de comunicació, quan només caldria explicar els fets per estar 

informat. 

 

El regidor agraeix la participació i clou el Consell de Barri de Pedralbes. 

 


