
 
 

 

Trobada amb l’alcaldessa a la Verneda i la Pau 

Barri: la Verneda i la Pau 

 

Districte: Sant Martí 

 

Data: 19.02.2016 

 

Lloc: Escola La Pau  

 

Horari: de 18.30 a 21:15 hores 

 

Difusió:  

Crònica web del Dte. de Sant Martí: http://lameva.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/trobada-
de-lalcaldessa-al-barri-de-la-verneda-i-la-pau 

 

 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 19 de febrer va tenir lloc la cinquena Trobades amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri la 

Verneda i la Pau 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

Comunitat 

- Paper de les associacions de veïnes i veïns 

o Reivindicació de la Pau com a barri molt combatiu. S’encoratja tothom a seguir 
lluitant pels problemes dels treballadors i a mobilitzar-se per solucionar 
problemes de les pensions, que la gent no es rendeixi.  

o Agraïment al reconeixement de la gent que ha treballat pel barri des de fa 
temps. Es demana sobre el paper de les associacions de veïns i veïnes per 
dinamitzar els barris 

 

Drets socials 

- Necessitats alimentàries 

o Proposta de la Plataforma d’Afectats per la Crisi per prendre alguna mesura 
conjunta amb els supermercats perquè no es llenci el menjar sobrant als 
contenidors i evitar que hi vagi gent d’amagat a buscar aquest menjar. 

o Demanda d’un local més gran per a una altra entitat que diu que reparteix 
menjar a 200 famílies. Diu que té un conveni  amb els supermercats Condis per 
recollir menjar amb caducitat i congelar-lo per distribuir-lo. 

 
 
 



 
 

 
- Ajuts econòmics 

o Queixa des d’una ONG del barri perquè els protocols de derivació de Serveis 
Socials no acaben de solucionar els problemes econòmics (ajuts lloguers, ajuts 
de 100€ per a infants de 0-16 anys). 

o Proposta que prescriguin deutes persones en situació vulnerable.  
- Persones amb discapacitat 

o Proposta per anivellar i fer desaparèixer l’esglaó present al 95% d’establiments 
de proximitat. 

o Demanda de més disponibilitat del servei de taxi adaptat per a discapacitats. 
Queixes de les empreses diferents a Taxi Amic per manca de sensibilitat de 
tracte. 

o Demanda de recursos per atendre una noia amb TDA-autisme a l’escola 
Farigola del Clot. Manca d’alternatives públiques, només l’escola Vilajoana. 

- Joves aturats 

o Demanda de feina per a la gent jove. 
 

Ecologia Urbana i projectes 

- Eix Besòs 

o Proposta per col·laborar en el Pla eix Besòs, des de l’associació de Veïns i 
Veïnes de la Palmera. 

- Parcs i Jardins 

o Queixa per manca de manteniment de les zones enjardinades i dels arbres. Es 
demana més espais enjardinats. 

 

Educació 

- Escola La Pau 

o La Directora de l’Escola Reclama inversions al centre: llums de la sala d’actes 
es van col·locar el dia anterior, però fa 30 anys que es demanen millores en la 
il·luminació. A l’escola hi va un 33% d’infants procedents de famílies derivades 
de Serveis Socials, amb necessitats que voldrien atendre amb més recursos 
humans. Ja tenen un integrador social, que va dos cops per setmana, però 
necessitarien un educador social, per donar suport emocional, ja que els 
resultats acadèmics han passat a un segon pla. 

o Intervenció de l’Integrador social que treballa a l’escola La Pau que esmenta 
que el centre rep els mateixos recursos que les altres escoles, tenint diferents 
necessitats. Demana que es pugui tractar de manera més flexible la gestió dels 
ajuts escolars econòmics, perquè hi ha infants que van a aquesta escola, sense 
estar empadronats en l’àrea d’influència, i se’ls denega qualsevol ajut per no 
complir estrictament els requisits establerts de territori. Diu que la gent no sap 
accedir als recursos, de manera global, perquè li demanen feina a ell. 
Finalment esmenta la Fundació IRES, que treballa amb persones vulnerables. 

o Manca de instituts d’educació secundària. Només tenen un únic institut adscrit 
i demana que se’n pugui tenir més d’un per poder triar, com gairebé tots els 
altres centres 

o Escola on se celebra la Trobada necessita molta inversió i és una antiga 
reivindicació del barri. Hi ha un desnivell que impedeix que els nens i nenes 
juguin lliurement. 

- Escola Bressol Via Trajana 

o Demandes de persones que viuen al costat de l’Escola Bressol de Via Trajana 
perquè puguin tenir un accés preferent a aquest equipament. 

 



 
 

 
- Assetjament escolar 

o Denúncia d’un cas particular que per falta de recursos, tant a l’escola com a la 
sanitat pública, perquè arran un episodi d’assetjament escolar de l’escola el 
van enviar al CAP i van dir-li que era autista. Buscant una segona opinió, per la 
salut privada, van dir-li que no. Va iniciar tractament psicològic al CAP Ramon 
Turró, però per retallades, va haver de reduir les visites. 

- Al·lèrgies i alimentació escolar 

o S’esmenta que un infant, amb al·lèrgia al peix, va a una escola privada perquè 
no se li garanteix l’alimentació adequada.  

 

Equipaments 

- Gent Gran 

o Solar afectat de 1.200 m2 on s’havia de construir una residència per a gent 
gran. Es va aprovar la desafectació però, segons esmenta, hi ha un centre de 
dia a Sants i un altre a la Zona Franca que va impedir la construcció d’aquest 
centre. 

- Escola Oficial d’Idiomes 

o Queixes perquè la Generalitat va apostar per l’escola d’idiomes, quan el barri 
tenia altres prioritats. 

o Queixes perquè escola no és un equipament de proximitat,  no hi ha prioritat 
per als veïns i veïnes, i s’hi ha d’accedir per sorteig. 

- Centre de dia/Escola Bressol 

o Demanada que espai per a escola bressol pública que ara depèn de Benestar 
Social torni a dependre d’Ensenyament, de forma que es construeixi una 
escola. 

- Serveis públics 

o Demanda WC públics a la Rambla Guipúscoa i a la Rambla Prim. 
- Biblioteca 

o Demandes d’una biblioteca per al barri i espais per desenvolupar activitat 
cultural amb nens, tot contribuint a la cohesió social. 

 

Esports 

- Associació Sant Martí Esport 

o Referència a dues persones que estan a punt de ser olímpics provinents de 
l’entitat esportiva de La Verneda-Associació Sant Martí Esport.  

o Èmfasi en el treballar a través de l’esport també des de la perspectiva social. 
Acullen  a persones que no poden pagar les quotes, hi ha equips que porten 
eslògans contra la violència masclista. 

 
Habitatge 

- Precarietat i habitatge 

o Demanda de comprensió, humanitat i empatia envers els qui ocupen pisos 
d’entitats bancàries, dient que no poden quedar-se al carrer, i que s’intenti 
ajudar-les (Plataforma d’Afectats per la Crisi) 

o Proposta de pla de xoc contra els desnonaments. 
o Queixa alcaldes de municipis propers no fan prou per pal·liar problemes 

d’habitatge. 
 
 
 



 
 

 
- Habitatges a La Mina 

o Demanda que s’esclareixi tot el que ha passat a la Mina i els seus habitatges. 
Es pregunta què es farà amb els pisos que han deixat buits les famílies que han 
marxat de forma sobtada arran un episodi de violència. 

o Intervé un portaveu del conflicte dels pisos del carrer Venus 
(https://www.verkami.com/projects/13556-15-anos-en-venus-pelicula-
documental#) i que pertany a l’AAVV La Mina. Diu que els pisos del carrer 
Venus havien de ser enderrocats i que s’ha generat un conflicte greu entre 
veïns, amb alguns d’ells amenaçats. Demana que es treballi conjuntament amb 
l’AAVV, ja que segons aquesta persona, hi ha irregularitats al Consorci de La 
Mina. 

- Habitatges a Trajana 

o Diverses demandes de pisos a la zona de Trajana, alguns dels quals que 
queden buits, per a la gent del barri. Es demana que un tant per cent dels 
pisos socials siguin atorgats a gent del barri, tal com es va prometre. 

- Insalubritat 

o Casa totalment insalubre, plena de coloms i excrements. Es tracta d’un edifici 
que era d’Adigsa, però que ara no se’n vol fer càrrec del manteniment. 

 
Salut 

- Centre de Salut de referència 

o Demanda que el centre de salut de referència (Hospital del Mar o Esperança) 
estigui més a prop, sobretot, pel que fa a la gent gran, amb dificultats de 
mobilitat.  

o Crítiques cap a l’espai del Fòrum, que està infrautilitzat, per posar-hi aquest 
tipus d’equipaments. 

 

Seguretat i Prevenció 

- Robatoris 

o Robatoris a pisos a Via Trajana. 
o Robatoris a la Pau a gent gran amb armes blanques. 
o Es reclama una comissaria de la Guàrdia Urbana a la Pau. 

 

Diversos 

- Remunicipalització 

o Es demana com està avançant l’Ajuntament en la recuperació de serveis 
externalitzats. 

- Reconeixement a governs anteriors 

o Una antiga consellera de cooperació defensa la gestió d’un regidor anterior i 
demana reconeixement per la tasca també d’obertura d’institucions per part 
del seu equip. 

- Pisos de Montseny 

o Descontentament cap a un antic regidor. Comenta que els entorns dels pisos c. 
Montseny hi ha massa bars i botigues que fan servir les influències d’aquest 
regidor, i es queixa que s’estan beneficiant injustament del sacrifici i la feina 
que van fer els veïns fa molts anys. Demana cita amb el regidor de Sant Martí 
per tractar aquest assumpte. 

 


