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Sr Antonio Herrera Valiente 
Conseller 

Sr Fernando Gómez Carvajal 
Conseller 
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Mª Eugenia Angulo López 
Conseller 
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Entitats  
A.V Sant Martí de Provençals 

AMPA Arc de Sant Martí 

A.V  Verneda  
ACR la Palmera 

A.V Via Trajana Escola Adults la Verneda-S.Martí 

A.V la Palmera Petit Ballet de Barcelona 

A.V Sant Martí de Provençals Asociación Cultural Cova da 
Serpe 

A.V Provençals de la Verneda Ampa Joan Austria 

VIVIBLE CAP S.Martí de Provençals 

Conosud Coordinadora Vern 

 Coordinadora Eix Prim Cerai Catalunya 

 
 
 
Nombre de ciutadans a títol individual:  
 
Aproximadament 150 assistents. 
 

 

Ordre del dia 

1ª part 

 Nova organització dels Consells de Barri. 

 Eix cultural: Biblioteca/ C. Cívic S. Martí/ Nou Equipament. 

 Reactivació a la Via Trajana. 

 Informació general del procés participatiu PAM/PAD 2015-2019. 
 

2ª part 
 

 Rehabilitació Rambla Guipúscoa. 

 Inversions al barri de la Verneda. 

 Plaça de la Infància. 
 
3ª part 

 Torn obert de paraules. 
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Temes tractats i acords. 

Obre la sessió el Regidor del Dte, Sr Josep Mª  Muntaner, que  presenta als membres 

de la taula: Sr Antonio Herrera, Regidor del barri de Sant Martí de Provençals, Sra Eva 

Campos Regidora del barri de la Verneda i la Pau, Sr Marc Andreu ,Conseller Tècnic  del 

Dte de Sant Martí,  Sr Salvador Manyoses, vicepresident del Consell de Barri de la 

Verneda i la Pau,  Sr Josep Mª  Garcia Puga,  Gerent del Dte Sant Martí  i Sra Silvia 

Luque, de la Fundació Ferrer i Guardia que dinamitzarà el procés de recollida de 

propostes del punt de l’ordre del dia: Informació general del procés participatiu 

PAM/PAD 2015-2019.  

El Regidor del Dte passa a descriure l’estructura de la sessió anomenant els diferents 

punts de l’ordre del dia. En acabar explica que la voluntat d’ aquest nou Ajuntament es  

de canvi, de pensar en una  ciutat redistributiva i amb nou model de ciutat que ajudi a 

resoldre el problemes dels ciutadans. Nomena també tres grans obres que es realitzen 

al Dte de Sant Martí i que son obres d’escala de ciutat : Glories, Sagrera, Campus del 

Besos 

El Conseller tècnic del Dte, Sr Marc Andreu, obre amb el primer punt de l’ordre del dia 

explicant  que volen generar un canvi en el  Consells de Barri per tal que siguin  espais 

d’escolta, debat i fomentin la participació. Invita a que entre tots es pugui repensar  la 

dinàmica de funcionament dels Consells de Barri . 

La Sra Silvia Luque, de la fundació Ferrer i Guardia fa l’explicació general del procés 

participatiu PAM-PAD 2015-2019 i explica el procés de recollida de propostes. 

El Regidor del Dte dona pas al 2on punt de l’ordre del dia, i presenta als arquitectes Sr 

Guillermo Sevillano i Sra Helena Orte que expliquen el projecte del nou equipament  

del  C/ Treball amb Concili de Trento. El dos arquitectes referents expliquen el projecte 

partir d’ un power point ( imatges i explicació de l’escola bressol, Arxiu històric 

,biblioteca i sala polivalent ). La proposta es que l’edifici s’estructuri amb blocs entorn 

a un pati vertebrador. Al finalitzar l’explicació per part dels arquitectes, el Regidor 

,explica que l’obra la farà Bimsa i que durant l’any 2016 es farà el  projecte basic y 

projecte executiu, el 2017 l’execució d’obra i la previsió  de finalització de la obra es al 

2019.  
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El Gerent del Dte, Sr Josep Puga, arran de preguntes per part dels assistents en relació 

a m2 i usos dels espais de la biblioteca explica que els usos de la biblioteca vindran 

definits pel Consorci de Biblioteques de Barcelona i suggereix que l’A.V de S.Martí de 

Provençals sigui ser l’eix vertebrador d’aquests debats donat i que el projecte executiu 

no es fins el 2017 i hi ha temps d’anar ho articulant. 

Seguidament dona pas al següent punt de l’ordre del dia: reactivació de la Via Trajana. 

El Gerent explica que l’Eix Besos es una prioritat en aquest mandat, i que la proposta 

d’avui  es un recull de les demandes veïnals i d’entitats del barri . La proposta d 

intervenció al barri de la Via Trajana contempla un projecte integral que inclou la 

millora de les pistes de la  petanca i la habilitació d horts urbans.. També es comtempla 

la rehabilitació de la Rambla Guipuscoa entre el C/ Cantabria i el C/Extremadura. 

L’A.V Via Trajana demana que a més del projecte de rehabilitació de les pistes de la 

petanca i els horts urbans es contempli abordar problemàtiques més greus que afecten 

al barri com son la neteja, l’incivisme, la seguretat, la incomunicació del barri...tot 

agravat per la particularitat de esser un barri amb dependència de dos Administracions 

publiques. La Sra Eva Campos, Consellera del Barri de la Verneda i la Pau explica que 

s’està treballant amb l’Administració de Sant Adrià per coordinar polítiques 

d’intervenció conjunta i abordar les problemàtiques que afecten al barri. Tots aquests 

temes que planteja l’A.V i d’altres d’interès per al barri estan sobre la taula i es 

treballarà  amb els equips adients per anar abordant les diferents problemàtiques ( 

equips escala, dinamitzadors, educadors...) amb l’objectiu d’empoderar el barri. El 

Regidor explica també que des de la  Regiduria habitatge s’ esta preparant un pla per 

poder intervenir amb problemàtica d’habitatge al besos i a la via trajana. Hi ha 

coordinació i voluntat de treballar de manera integral amb Ajuntament de S. Adrià 

temes que afecten al Besos i a la Via Trajana 

Marc Andreu explica el procés participatiu PAM/PAD 2015-2019. Diu que el PAM-PAD 

es un instrument de planificació que te la ciutat i el Dte per tal de prioritzar les accions 

a fer per part de l’ Ajuntament en aquest mandat. .Es voluntat per part del govern que 

això es pugui fer de la manera mes participada possible. El PAM-PAD, que s’aprovarà al 

mes de maig, s’ organitza en 5 eixos i obre un procés de treball i recollida a partir del 

Consells de Barri, reunions amb entitats, centenar de debats per àmbits , web.  
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L’objectiu es que la ciutadania proposi i ordeni les actuacions a fer als barris i a la ciutat 

en aquests propers 4 anys.   

Es recullen demandes per part de l’A.V Palmera i A. V S. Martí de Provençals de tenir 

en compte les prioritzacions que ja estan establertes d altres processos 

Torn obert paraules: 

-Intervencions veïns i entitats- 

 AMPA  Arc de Sant Marti:  Al setembre van començar al nou edifici 

rehabilitat. Dona les gracies a l ‘Ajuntament per les excel·lents 

instal·lacions i la qualitat de l escola. Demana però senyalització als 

voltants de l’escola, ( C/Almacelles, C/  Puigcerdà, C/ Josep Miret). Zona 

de perill en pas de vianants a Carrer Puigcerdà/ plaça la verneda i 

demana Limitació velocitat. Es fa demanda també de  tapar els  forats 

dels arbres davant l entrada i sortida de l escola per evitar accidents. 

També sol·licita una barana a la sortida de l escola per evitar la  sortida 

directa a l’arcen i que es pugui senyalitzar amb cartells de prohibit 

fumar als voltants de l escola. Denuncia a més l’ incivisme per 

excrements de gossos prop de l escola. 

 

 Un propietari d’una plaça d’aparcament al pàrquing Mpal soterrat de la 

Plaça els Porxos demana solució a les filtracions d’aigua que pateixen al 

pàrquing des de l’any  2006 que es va fer rehabilitació integral de la 

plaça. Les filtracions afecten als vehicles i malmeten l’estructura del 

pàrquing.  

 
També es queixa de l’incivisme a la plaça per sorolls i joc de pilota 

 

 L’A.V Verneda Alta  demana saber la previsió d’inversions al barri  en 

aquesta legislatura. Explica que les obres de l’AVE paralitzades, les naus 

industrials abandonades i ocupades, degraden molt la zona. Demana 

una visita amb l’equip de govern per a veure la realitat del barri 
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 veí: demana WC públics a via publica. També espais públics al barri per 

equipaments 

 

 Demanda per part d’un veïns d’un un projecte integral a plaça de la 

Infància. 

 

 Escola d’adults S. Martí demana com restarà  el C. Cívic  S. Martí un cop 

estigui alliberat l espai de la biblioteca i l escola bressol.  

 
 

 Un veí que manifesta ser del partit polític Ciutadans S. Martí denuncia 

que en l’encreuament del C/Aragó amb Meridiana el semàfor dura molt 

poc. Demana un carril més per tràfic dens en aquest indret. Explica 

també que al C/ Guipúscoa els camions  de la brossa a les 9 h matí, que 

es l hora de tràfic intens per l’entrada a les escoles, fan embús de tràfic. 

Demana solució per important problema d aparcament en aquest barri. 

 veí: Demana reunió al Dte perquè els hi donin resposta en relació a la 

demanda d’espai d’esbarjo de gossos al barri de S. Martí de Provençals.  

 

 Eix Comercial S.Martí.- Vol reunió amb equip de govern del Dte per 

tractar temes que afecten al comerç del barri. 

 
 

 Veí: Demana zona verda al barri per evitar que gent de fora de 

Barcelona utilitzi el barri com aparcament . 

-respostes per part del Dte- 

 Sr Antonio Herrera, conseller del barri de Sant Martí de Provençals:  

              A la Plaça de la Infància s esta fent un projecte participatiu  amb l  

               L’A.V i veïns i veïns de la Plaça per fer un projecte integral. 

 

 Sra Eva Campos, Consellera de Barri de la Verneda i la Pau explica que  

s’ esta estudiant un espai d’esbarjo de gossos que compleixi normativa. 

L’espai que es necessita es d’entre 400 a 1000 m2. Diu també que hi ha  
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coordinació amb la G.U per tractar el tema del incivisme en la tinença 

de gossos i s ha sol·licitat més presencia de G.U per abordar aquest 

tema. 

En relació als assentaments explica que aquest son en naus privades i 

que des de Dte es té constància  que el  propietari ha fet la denuncia. 

Actualment esta en via judicial. 

 Gerent: Hem pres nota de la demanda de senyalització a l’escola Arc de 

Sant Martí, i a més s’estudiarà la possibilitat de camí escolar aquesta 

escola.  

En relació a la demanda de les filtracions d’aigua en el pàrquing Mpal de 

la Plaça dels Porxos explica el Gerent que des de Dte hi ha un dossier 

que s’analitzarà. 

En el tema de l’ampliació de l’àrea verda per facilitar aparcament als 

veïns també comenta el Gerent que s’estudiarà el tema. 

 

 El Conseller Tècnic es compromet a no demorar la reunió amb l’Eix 

Comercial S.Martí. 

En relació a la demanda de com quedarà el C. Cívic S. Martí un cop 

estigui alliberat l’espai de la biblioteca i l’escola Bressol s’ ha d’anar 

treballant un cop el projecte avanci. 

Sense més el Regidor del Dte tanca la sessió. 

 

Marisa Basco. 

Secretària del Consell 

Tècnica de Barri Verneda la Pau i Sant Martí de Provençals. 

 

 

 

 

 


