
 

 

Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Lloc Escola La Pau, c/ de l’Empordà, 18 

Data – Hora 7 de març de 2017, a les 18:3 0h (s’inicia la sessió a les 18:45 h) 

Assistents Josep M. Montaner President 

Salvador Mañosas Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic 

Eva Campos Consellera 

M. Eugènia Angulo Consellera 

Oriol Puig  Conseller 

Fernando Gómez i Carvajal Conseller 

Josep Garcia Puga Gerent 

Iria García Labandeira Directora de Serveis a les 
Persones i al Territori 

Pere Almera Coordinació Actuacions 
Franja Besòs 

Carme Herrero Tècnica de Barri 

Entitats M. Jesús Berlana AVV la Pau 

M. Rosa Álvarez AVV la Pau 

Adoración Cardosa AVV la Pau 

Juani León AVV la Verneda Alta Via 
Trajana 

Mónica García AVV la Verneda Alta Via 
Trajana 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
lameva.barcelona.cat/santmarti 



 

 

Pepi del Caño ACR la Palmera. Casal de 
Barri la Palmera 

José Sierra Casal d’avis Verneda Alta 

Luis Rodríguez AVV la Palmera 

Juan Gallardo i Luisa Paris ASME 

Yliana Simancas Fem Salut, fem barri 

Jesús AVV la Palmera 

Fco. José López Guerrero Hermandat Rociera de la 
Pau 

José Sabio AVV la Palmera Centre 

Andrés Orea AVV la Palmera Centre 

José Luis Grup Municipal Cs 

Violeta, Teresa i Samantha 2n d’Integració Social 
Institut Salvador Seguí 

Angel Fernández AVV La Palmera Centre 

Luis Rodríguez AVV La Palmera Centre 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 persones 

Ordre del dia:  

 Pla de Barris a la Verneda i la Pau 

 Renovació de membres del Consell Ciutadà 

 Nou Servei de Prevenció i Convivència al Districte 

 La línia 36 de l’autobús 

El regidor, Josep M. Montaner, dona la benvinguda als assistents i dona la paraula al 

vicepresident del consell, en Salvador Mañosas, que farà de moderador. 

Hi ha un canvi a l’OD del Consell de Barri i el primer punt a tractar serà la presentació del 

Servei de Prevenció i Convivència al barri de la Verneda i la Pau. La presentació la fa la 

directora de Serveis a les Persones i Territori, l’Ìria García. 



 

 

El Servei de Prevenció i Convivència al Districte de Sant Martí ja fa cinc anys que treballa als 

barris de Besòs Maresme i Sant Martí i enguany s’incorpora un nou equip de tres al barris de la 

Verneda i la Pau i Via Trajana i dues persones més conformen l’equip de l’Espai Via Trajana, 

sent un total de 13 persones coordinades pel Guillem Peña. 

La seva missió és treballar per la convivència i la cohesió social. Exerceixen les seves funcions 

com a mediadors a l’Espai Públic, abordant temes com el lloc de pilota, el consum de tòxics, 

l’ús abusiu de les activitats a la via pública, la tinença responsable d’animals de companyia, 

molèsties d’oci nocturn, manteniment de parcs i jardins. I com a mediadors a les comunitats de 

veïns que tinguin els seus òrgans de govern constituïts i que tinguin decisió. Al 2016 van 

intervenir en 58 espais, 8 rutes cíviques (amb el suport dels agents cívics), 150 comunitats 

intervingudes i 402 comunitats diagnosticades. 

23 projectes sobre processos consultius i participatius, espais de convivència i oci nocturn / 

adolescents / ... 

Línies de treball 2017 

Reforç de l’equip amb 5 persones, destinades a la Verneda i la Pau. Tractaran el tema: Joves i 

consum / Dones i Espai Públic / Prevenció / conductes masclistes / interculturalitat / 

Intereligiositat. Es podrà contactar amb el servei mitjançant l’OAC / IRIS / Contacte directe / el 

tècnic de barri i l’e-mail. 

S’obre el torn de preguntes: 

 Jordi, voldria saber com està el Parc de Sant Martí 

 Francisco Liñan, expressa el sentiment d’abandonament al grup la Pau pel que fa als 

jardins  

 Adoración Cardoso, explica que a la pl. de l’Església de la Pau hi ha problemes amb els 

cops de pilota. 

 Isabel, sol·licita una cuina per a l’escola la Pau 

 Rafael de Gran Via expressa que hi ha moltes persones amb ferralla 

El gerent explica que al Parc de Sant Martí s’està treballant per tal que hi hagi un espai únic per 

a gossos, un espai d’uns 2.000 m2, i s’acotarà la zona per a gossos a la resta del parc on no es 

permetrà que hi hagi gossos deixats anar. 



 

 

El gerent explica també que Parcs i Jardins treballa per la cura i manteniment dels arbres de la 

Pau i que si hi ha algun en mal estat prendrem nota. 

Pel tema de joc de pilota a la pl. de la Pau, prenem nota i ens posem en contacte amb la Sra. 

Dori 933 130 485 – 686 171 118. 

La Consellera Eva Campos informa sobre l’actuació al parc de Sant Martí. 

 M. José explica que intermitentment hi ha zones de la Pau que es queden a les fosques. 

Fa la presentació de la policia comunitària, els agents Núñez i Campos. Expliquen que la 

Policia Comunitària la integren 15 persones. Les demandes es fan de reacció, segons trucada 

al 112, intervencions d’ofici i contactes amb la comunitat: xerrades /anàlisi de dades i IRIS. Hi 

ha un seguiment del servei de vigilància als Espais Públics, elaboració de punts conflictius... 

Respecte a les tasques de proximitat hi ha un contacte actiu amb les escoles. Pel que fa a les 

intervencions al 2016 van haver-hi 1200 contactes amb entitats i associacions.  

 Una veïna de la gestora de l’AVV de la Pau sol·licita si les associacions poden tenir 

aquesta informació en paper 

 Rafael corrobora que aquest servei funciona correctament 

 L’AVV de la Pau comenta que no han vist mai a la GUB per la Pau  

 Juani Leon de l’AVV de la Via Trajana agraeix al Servei la seva ràpida actuació durant el 

cap de setmana per la caiguda d’arbres 

A continuació Montse Redón, cap de projecte de la Verneda - la Pau exposa el  Pla de Barris.  

El seu àmbit d’actuació és del 2016 al 2020, i respon a una mesura de govern del  mes de maig 

de 2016 que vol lluitar contra les desigualtats de la població. Treballa en 4 àmbits d’actuació i 

es vol amb aquesta presentació formar els grups impulsors i accions de participació al voltant 

de la promoció de la salut en tot el cicle de vida, la salut mental lligada a l’ocupació i la 

feminització de la pobresa, la qualitat de ida i les relacions intergeneracionals. La promoció de 

l’oci saludable jove i adolescent. Consolidar la xarxa veïnal, d’entitats i serveis Públics 

cohesionats. I treballar per la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i convivència 

entre veïns  i veïnes. Fomentar la memòria històrica i la incorporació de la memòria oral, la 

cultura i la música. Pel que fa a l’educació s’impulsaran projectes educatius seguint els models 

d’escoles enriquides. S’aposta per una millora integral a l’Institut Bernat Metge i una millora al 

teatre de l’Escola la Pau, com espai Comunitari. S’aposta per promoure l’educació en el lleure 



 

 

amb el suport a les entitats del lleure del territori i el projecte Baobab i en potenciar la relació de 

les famílies-escoles i entorns. 

Pel que fa a l’activitat econòmica es fomentarà la formació professional a la Verneda – la Pau 

vinculada a l’ocupació. Es duran a terme accions per l’activació econòmica, ocupacional i de 

dinamització lligada al polígon. I s’impulsarà l’economia social i solidària. 

Pel que fa a l’Ecologia Urbana s’aposta per millorar els equipaments de proximitat adequats a 

les necessitats del barri, com per exemple el Casal de Gent Gran. Millores en els equipaments 

esportius i d’accés lliure. Una millora en la connectivitat de la Via Trajana i en dignificar els 

espais públics promovent espais de trobada. Es treballarà en dos nivells, en els entorns 

escolars com espais de relació i en marxes exploratòries amb una mirada de gènere i de 

diversitat funcional. 

Per a realitzar el Desplegament del Pla de Barris es treballarà amb el grup impulsor 3 cops 

l’any i hauria d’estar composats per unes 10-12 persones. Calendari: formació del grup 

impulsor. Maig presentació com a Mesura de Govern i a partir del juny – juliol implementació 

fins el 2020. 

En Marc Andreu, conseller tècnic explica que poden formar part del grup impulsor les AVV, 

entitats i persones a títol individual. 

 Roberto de la Verneda voldria formar-ne part. Interessat en el Pont de Santander i la 

Rbla. Prim 

 Raquel de l’AMPA de l’escola de la Palmera vol formar-ne part 

 L’Antonio Santos de la Plataforma Nord – Est vol formar-ne part. Explica que no es pot 

replantejar el polígon deixant de banda el pont de Santander. 

 M. José Beltran de l’AVV de la Pau troba a faltar la demanda d’un Casal per a Joves, 

taules de ping-pong i cistelles de bàsquet per a la Pau. Vol formar part del grup 

impulsor. 

 Sònia, directora de l’Escola la Pau, vol formar-ne part del grup impulsor. Explica que en 

el tema de les millores dels centres educatius tenen la plaça Xaier Llorenç que s’hauria 

d’adequar als usos de sortida de l’escola i de les famílies. Dona gràcies perquè s’hagi 

tingut en compte la reforma de la sala d’actes. I pensa que la ubicació de Vozes a 

l’escola podrà ampliar la seva activitat a dues tardes per setmana i si això és possible 



 

 

voldrien ser la 14a escola Vozes. També troba a faltar que el tema dels casals familiars 

no han aparegut i són necessaris. 

 Paco López, de l’entitat Rociera de la Pau, vol estar al grup impulsor. 

 Juan Gallardo de Sant Martí Esport, també vol formar part del grup impulsor. Pel que fa 

a les pistes de ping-pong explica que ells les han buscat i demanat per arreu però que 

no han aconseguint que s’instal·lin a la Verneda – la Pau. 

 Àngel de l’AVV de la Palmera, explica que l’entitat és molt reivindicativa en el tema de la 

sanitat i l’educació i demana un local social adaptat, perquè la gent gran a la Palmera ha 

d’estar a la plaça perquè el casal de barri no està adaptat. Sol·licita una residència 

assistida, vivendes socials pera al jovent i els problemes ocults al barri de la Palmera, la 

gent gran que amb la seva pensió ha d’ajudar als fills i no s’acull a Serveis Socials per 

vergonya social  

 En Carles Martínez de l’Eix Comercial també vol formar-ne part del grup impulsor 

 Veí de la Verneda comenta el tema del pàrquing que hi ha per sobre de la Pau que està 

ple de cotxes de fora, proposa que si ha de ser un pàrquing per dissuadir, que es pagui i 

es contracti a gent del barri. 

 Rosa de la Pau parla de l’escala d’emergències que s’està fent al Piramidón i que hi ha 

altres edificis de 15 pisos on també s’hauria de fer. 

 Adoración Cardoso de l’AVV de la Pau, vol formar-ne part del grup impulsor. 

 L’Escola la Pau vol formar part del grup impulsor 

 AVV de la Trajana per part de la Juani Leon i la Mónica Garcia, volen formar part del 

grup impulsor. 

En Marc Andreu, conseller tècnic agraeix les postulacions del grup impulsor i especialment que 

estigui format per dones. Explica que el Pla de Barris és un reforç als barris que vol reduir les 

desigualtats. És un procés que no es tanca fins el mes de maig quan s’hagi reunit el grup 

impulsor. Encara s’està a temps d’introduir millores i propostes. Pel que fa al Pont de la Trajana 

farà que es resolguin problemes de connectivitat. Que s’actuï en l’escola la Pau i l’institut 

Bernat Metge no vol dir que les necessitats d’altres escoles no deixin de ser ateses. Pel que fa 

a Joves no signifiquen únicament un casal de joves, moltes propostes queden recollires en la 

millora integral de l’institut Bernat Metge, la millora al casal de barri també vol dir joves, les 

zones esportives volen dir joves... hem d’efectuar una mirada jove des de la transversalitat. 

També és cert que tot no es podrà resoldre, s’ha de prioritzar, als 10.000€ se’ls ha de treure un 



 

 

bon rendiment. També hi ha aspectes sobre els quals l’Ajuntament no té competències, com 

els casals de la Gent Gran de la Generalitat. 

Pel que fa a la zona Cobega, a banda de l’impuls de l’Ajuntament, la iniciativa privada també 

s’ha de tenir en compte. La mirada per la millora de l’economia també es basa en la iniciativa 

privada. Les empreses i el sector privat de la zona Cobega comença a reactivar-se. Es mouran 

projectes urbanístics ja que els promotors privats volen començar a fer el projecte urbanístic 

d’aquest espai. En breu es podrà explicar el que es vol fer en aquest espai perquè tot just 

comença a moure’s. 

L’autobús 36 . En Salvador Mañosas explica que dona el servei a la Verneda i la Pau fins 

l’Hospital del Mar i no volen que es suprimeixi aquest trajecte. 

 Raquel de l’AMPA de l’escola la Palmera explica que el metro que et porta a l’Hospital 

del Mar s’ha de fer transbord a Ciutadella i aquesta parada no està adaptada. I el 36 al 

matí està saturat de les persones que van a fer rehabilitació a l’Hospital de l’Esperança. 

 José Luis de C’s Sant Martí vol saber-ne el retorn de la Jornada Participativa de TMB 

sobre la línia 43 pel Besòs. 

 En Josep explica que el 36 que gira per Prim cap a Santander et deixa a 1m de la 

vorera i s’hauria de córrer la parada. 

En Marc Andreu explica que s’ha d’acabar el desplegament de la xarxa ortogonal d’autobusos i 

que des de Districte s’ha recolzat la demanda de la ruta del 36 com a connexió directa fins a 

l’Hospital del Mar, la nova línia V-31 s’ha demanat des de Districte que sigui directa. El tema no 

està tancat encara i es torna a prendre nota. 

Govern del Districte està traslladant a Mobilitat aquesta necessitat i fora bo fer l’esforç per la 

connexió directa del V-31.  Així com el bus connexió Hospital del Mar – Esperança, llançadora 

provisional, deixarà de tenir sentit quan els serveis es traslladin al Fòrum.  

Pel qu fa als ascensors s’ha optat per la reforma de l’estació de Besòs Mar que és la que està 

més degradada i es van acordant les parades a reformar de manera gradual i integral. Per la 

qual cosa es pren nota i la propera a reformar serà la connexió Vila Olímpica i Hospital del Mar. 

Pel que fa al retorn de les jornades de TMB s’estan recollint totes les demandes de tota la ciutat 

i en unes setmanes estarà el retorn. 



 

 

Per part del gerent es demana disculpes perquè la convocatòria de la Jornada de TMB es va 

fer amb molt poc temps. 

El gerent explica la necessitat de realització de l’escala d’emergències del piramidón, ja que era 

una recomanació de Bombers i era el moment en que es va fer factible realitzar aquesta 

actuació. 

S’explica el procés de renovació del consell ciutadà del Districte. El conseller tècnic explica que 

és un òrgan de consulta format per representats municipals, entitats i persones a títol personal i 

es reuneix un cop a l’any. Per tot això s’està i replantejant la renovació d’aquest òrgan i una 

reforma de les normes i dels òrgans de participació. S’obrirà un procés de renovació on les 

entitats del districte poden participar i el procés serà obert. 

Es dona per tancat el consell de barri a les 21.10 h. 

Carme Herrero 

Secretària del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Barcelona, 13 de març de 2017 


