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VILÀ DIU QUE LA PERTINENÇA DEL MONESTIR DE 

PEDRALBES  A LES CORTS NO VULNERA CAP DRET I 

CONSIDERA QUE LA DIVISIÓ TERRITORIAL DE 

BARCELONA S’AJUSTA A LA LEGALITAT 

 
La síndica ha supervisat una queixa de l’Associació de Veïns de Sarrià que  

qüestiona l’actual divisió de la ciutat i reclama el retorn del monestir al Districte de 

Sarrià - Sant Gervasi per la seva vinculació històrica  

 

La defensora reconeix la identificació del monestir amb Sarrià, però recorda que els 

límits territorials només es poden variar amb el vot favorable de la majoria dels 

grups polítics que componen el Consell Municipal 
 

L’Ajuntament diu que el monestir és patrimoni de la ciutat i es compromet a buscar 

una fórmula que reconegui la seva vinculació amb el barri de Sarrià 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, considera que la pertinença 

del monestir de Pedralbes al Districte de les Corts no vulnera cap dret i s’ajusta a la 

legalitat. Vilà ha emès aquesta decisió després de supervisar una queixa de l’Associació 

de Veïns de Sarrià que reclama el retorn del monestir al Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

per la seva vinculació històrica. La defensora justifica la seva decisió perquè la divisió 

territorial en 10 districtes, que incorpora el barri de Pedralbes i el seu monestir a les Corts, 

va ser aprovada pel Consell Plenari per unanimitat i, per tant, s’ajusta a dret.     

  

En l’informe que ha fet arribar a la citada associació, Vilà ha conclòs que la petició que el 

monestir torni a Sarrià - Sant Gervasi és de caire polític i requereix ser aprovada per la 

majoria del Consell Municipal, com va succeir en el retorn de l’església dels Josepets al 

Districte de Gràcia. En aquest cas, però, no hi ha el consens necessari per al seu retorn 

perquè el Districte de les Corts s’hi oposa i vol que tot segueixi com fins ara.  

En l’escrit de queixa,  els veïns qüestionen la legalitat del Ple de l’Ajuntament de 

desembre de 1986, en el qual es van aprovar les Normes reguladores de l’organització 
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dels districtes, perquè en la Ponència de la Divisió Territorial de Barcelona quedava molt 

clar que el monestir de Pedralbes i el barri de Pedralbes havien de formar part del poble 

de Sarrià. De fet, des del segle XIV, el monestir de Pedralbes ha estat lligat a la història 

de Sarrià, i els barris de Pedralbes i Sarrià formaven un conjunt cohesionat de fluxos i 

relacions comunitàries. El col·lectiu diu que el canvi no tindria cap cost per a l’Ajuntament i 

critica que el retorn del monestir al Districte de Sarrià - Sant Gervasi va ser una de les 

promeses de CiU quan estava a l’oposició.  

Antecedents 

El treball previ de la proposta de divisió de la ciutat va ser elaborat per la Ponència de la 

Divisió Territorial de Barcelona. Constituïda el juny de 1983, la Ponència tenia com a 

objectiu estudiar la divisió de l’Ajuntament en unitats útils per al procés de 

descentralització que l’Administració volia portar a terme. En l’informe que va elaborar, la 

Ponència indicava que calia respectar els lligams històrics de les zones, i que, si bé la 

proposta no era reconstruir els antics nuclis municipals, sí que aquesta divisió havia de 

ser la base principal dels nous districtes. 

L’equip de Govern, en la línia del que deia la Ponència, va proposar dividir la ciutat en nou 

districtes. El barri de Pedralbes quedava annexionat a Sarrià, i les Corts o bé quedava 

adscrit a Sarrià o passaria a formar part del Districte de Sants. Finalment, però, a proposta 

de l’Alcaldia, es va aprovar un desè districte per atendre la demanda d’un grup municipal 

relativa al fet que les Corts fos considerat un districte únic. Tot i que tenia un dèficit de 

població important, es valorava el seu potencial demogràfic i el seu caràcter de 

municipalitat històrica. Així, l’any 1984, es va aprovar la nova distribució, en la qual 

figurava les Corts com un districte independent. A més, se li va annexionar el barri de 

Pedralbes, que va quedar segregat de Sarrià. 

Valoració de la defensora 

En el seu informe, la defensora diu que el Consell Plenari va aprovar per unanimitat la 

proposta de divisió territorial de l’Ajuntament de Barcelona en deu districtes, i amb ella 

l’annexió del monestir de Pedralbes al Districte de les Corts. En opinió de Vilà, l’actuació 

de l’Ajuntament va estar ajustada a dret i considera que no hi pot haver cap objecció 

respecte a aquesta qüestió. El treball de la Ponència, afegeix la defensora, si bé va ser 

bàsic per orientar l’actuació de l’Ajuntament, no era vinculant.  

La síndica reconeix la identificació històrica del monestir de Pedralbes amb Sarrià, però 

recorda que els districtes són una divisió que responen a l’organització municipal basant-

se en criteris tècnics i polítics, i variar els límits d’aquesta organització només és possible 

amb la votació de la majoria dels grups polítics que componen el Consell Municipal. 

L’annexió del monestir de Pedralbes al Districte de les Corts és, doncs, una decisió 

política aprovada per tots els grups polítics municipals, com també va ser una decisió 

política el fet que el Districte de Sarrià - Sant Gervasi retornés l’església dels Josepets al 

Districte de Gràcia, tot i que l’any 1984 havia quedat annexionada a Sarrià - Sant Gervasi.  
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Fent dret de l’ús de petició que tenen els ciutadans, l’Associació de Veïns de Sarrià ha 

sol·licitat repetidament l’adopció d’un acord municipal per al retorn del monestir al Districte 

de Sarrià - Sant Gervasi. En la resposta a aquest col·lectiu, l’Ajuntament posa especial 

èmfasi en el fet que el monestir és patrimoni de la ciutat més enllà de la seva ubicació 

territorial, i es compromet a trobar una fórmula de reconeixement de la història i del passat 

del monestir vinculat a Sarrià, tot i que aquesta no ha de significar la seva desvinculació 

del Districte de les Corts.  

En la seva resolució la síndica diu que el monestir de Pedralbes és un equipament de 

ciutat gestionat per l’Institut de Cultura de Barcelona des de l’any 1999, i la seva 

adscripció al Districte de les Corts, si bé trenca amb els lligams històrics de pertinença del 

monestir al barri de Sarrià, és una qüestió que no afecta els drets fonamentals ni les 

llibertats públiques, i considera que l’actual divisió territorial de Barcelona s’ajusta a dret. 

  


