
 
 
Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
 
 
 
 

RESUM DE LA SESSIÓ DEL CONSELL 
DE BARRI DEL VERDUN 

 
Data: Dimarts 24 de novembre de 2020 
Lloc:  Espai Telemàtic Decidim Barcelona 
Hora inici: 18.30 h. 
 
ASSISTENTS: 
Conformen la taula: 
 La  presidenta del Consell de barri del Verdun Alexanda López  Sheila Guerra consellera tècnica i 
Gabriel Duarte Gerent del districte. Telemàticament la vicepresidenta del Consell Aurora 
Alvarez. 
 
Presents entre les persones connectades s’identifiquen als consellers i conselleres: 
Quim Sangra (ERC), Juan del Olmo (Ciutadans) 
 
Entitats que presenten preguntes i participen en la connexió: Associació de veïns i veïnes del 
Verdun. 
 
Tècniques: Tècnica  de pla de barris: Mireia Valls , Tècnic del districte: Jordi Vergés  qui pren nota 
de la sessió , Tècnica de participació: Eva Luengo 
 
Es pre- inscriuen a la sessió 22 persones,  a data de finalitzar aquest document  s’han registrat  
56 visualitzacions a la plataforma youtube. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 1.    Validació comissió de seguiment i vicepresidència del consell 

 2.    Millores a la neteja del barri 
 3.    Pla de Barris 2021-2024 
 4.    Torn obert de paraules 

 
PUNTS TRACTATS 
 
1.Validació comissió de seguiment i vicepresidència del consell 
Es dona lectura de les candidatures de la comissió de seguiment per la seva aprovació 
Candidatures a la Vicepresidència: 
1.Aurora Alvarez “Yoyi” - Associació de Veins i Veines de Verdun -9Barris 
Candidatures a la comissió de seguiment: 
1. Lisandro A. Sember Rossi -Veï 
2. Associacio de veins i veïnes de Verdún -9Barris 



 
 

2 
 

3. Manolo Hernandez Sanchez 
4. Associacio Lola No Estás Sola 
5. Associació Comunitaria Verdun 
 
Tots els assistents estan d'acord amb l'aprovació de les canditures per que es donen per valides. 
 
En una intervenció posterior Silvia Magriña fa constar que falten quatre persones a la comissió 
de seguiment, s'acorda revisar aquestes candidatures conjuntament amb l’Associació de veïns. 
 
2. Millores a la neteja del barri 
La consellera Alexandra Lopez explica el contingut de les rondes d'inspecció de neteja que s'han 
iniciat conjuntament amb els veïns. Es va fer una detecció dels punt on es deixaven els trastos i 
possibles punts negres (Layret, plç. Charlot, Robert-Robert, Casals i Cubero les amb Batllori). Es 
va recollir la proposta de col·locar cartells que poguessin  informar i sensibilitzar. 
Es van recollir també les incidències referents als contenidors i s'estan estudiant les possibles 
solucions. 
També des de la mesa s'informa de les freqüències d'escombrat de 5 dies per setmana i les de 
reg que són quinzenals o setmanals. 
S’anuncia també que s’estudiarà si constituir un mecanisme de seguiment i proximitat conjunt 
amb els veïns i veïnes, neteja i parcs tal com s'ha fet a Roquetes,i Canyelles. 
: 
 
Pla de Barris 2021-2024 
Mireia Valls, tècnica referent del pla de barris de Trinitat Nova fa una explicació sobre les 
principals característiques del plans de barri   i el procés de participació dels  plans de barri que 
s'inicien al període 2021-2024. L’explicació es desenvolupa seguint el guió del presentació Pla de 
Barris que es pot trobar a la plataforma Decidim Barcelona - Consell de barri de Verdun  - Sessió 
novembre (2020). 
 
Es formulen  les següents preguntes i comentaris: 
SM. pregunta sobre el pressupost corresponent al brri del Verdun. 
Des de la mesa es respon que la partida no esta desglossada per barris el que hi ha es un 
pressupost de 42 milions d'euros per Nou Barris , als que s’afegeix un pressupost de 
ciutat13.milions per finques d’alta complexitat: 
Es clarifica  que actualment estem en un període de recollida de necessitats, propostes i 
projectes. 
 
Torn obert de paraules 
PREGUNTES REALITZADES A TRAVÉS DEL DECIDIM - Consell de barri del Verdun 
 
 

Persona que 
la realitza 

PREGUNTA – CONSULTA 

 
Aurora Alvarez 

 
Perquè la plaça Jesús Carrasco té tan poca llum pública? És 
necessari enllumenat a la part mar de la plaça : està previst fer-
ho? 
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Aurora Alvarez Moltes veïnes s'han queixat de rates al Parc de la Guineueta i 
també a la plaça Verdún.. S'està fent per part de l'Ajuntament 
alguna intervenció en aquest sentit? 
 

Aurora Alvarez  
Quan tindrem al nostre barri servei de bus que ens connecti amb 
els centres sanitaris i d'atenció social de referència, que els tenim 
a Prosperitat, Trinitat Nova i Sant Andreu? 

Aurora Alvarez  
Molts cops estan plens els contenidors de cartró i plàstic al nostre 
barri i no només a un carrer; quan això passa, la gent deixa les 
borses al terra.  
Quina és la freqüència de recollida? 

Manolo 
Hernandez 

En la linea de lo que plantea Aurora también ocurre que como 
consecuencia de dejar bolsas y otros objetos fuera de los 
contenedores, al subir el container para vaciarlo estas bolsas u 
objetos ocupan su lugar, y naturalmente al bajar el container se 
quedan debajo. En el contrato que entra en vigor próximamente 
¿esta contemplado solucionar este problema? 
 

Manolo 
Hernandez 

 
La parada de autobuses nº 1549, Almansa/Joaquin Riera no tiene 
marquesina las personas tienen que soportar las inclemencias del 
tiempo, frió, calor...y el cansancio que provoca la frecuencia de la 
linea 11 hasta 1/2hora (que siempre hemos reclamado que sea 
como máximo 10 minutos)  
¿Tienen previsto poner una marquesina? Tal como se nos 
prometió al principio de la remodelación de la calle Almansa.  
Y respecto a la frecuencia de la linia 11 ¿cuando piensan cumplir 
con lo prometido de reducir la frecuencia de paso) 

Manolo 
Hernandez 

 
¿Porque no se retiran de las aceras los letreros informativos 
cuando se acaban las obras? 
 

Jose Antonio 
Iglesias del Ser 

 
Los arboles de la calle Joaquim Valls entre Vía Julia y Vía Favencia 
están tan altos que sobre pasan la viviendas. Esta semana han 
venido a cortar las ramas que tocaban la fachada del piso. El 
técnico que estuvo cortando las ramas me dijo que el problema es 
que en el tiempo de la poda del arbolado no cortan 
correctamente las ramas. Estamos a tiempo de que la próxima 
poda se realice correctamente para evitar que que toquen las 
fachadas o se caigan al suelo como sucede provocando un 
accidente, teniendo en cuenta que la calle es peatonal. 
 

 
Xavier Rabal 

 
Gestió energètica. estaria be, que algun quadre de comandament 
de l'enllumenat públic del barri, per raons de eficiència 
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energètica, es canviessin totes les seves lluminàries. a tecnologia 
LED 
 

 
Xavier Rabal 

Adequació i adaptació dels passos de vianants per a tot tipus de 
cadira de rodes, hi ha alguns que tenen una alçada entre la rigola i 
la vorada, de 2 cm. exemple a la Via Julia 

 
Silvia Magriña 

Puig 

Ens podríeu explicar com s'està fent el seguiment o control de que 
les persones facin cas de les mesures de seguretat, sobretot tema 
màscares, en la Marquesina de Via Julia sol haver-hi sempre grups 
de gent prenent begudes i parlant i algunes persones no porten 
protecció. Igualment passa en la zona de taules i bancs del parc de 
la Guineueta, encara que és cert que ara en fosquejar mes aviat a 
baixat una mica. 

Els agents cívics que a vegades veiem tenen potestat per donar un 
toc l'atenció a les persones, no multar? 

Manuela 
Medina 

En general en este barrio hay muy poca iluminación en casi todas 
las calles.  
Hace tiempo que se nos hablo de un proyecto para Barcelona para 
mejorar la iluminación cambiando a LED.  
En estos momentos que se sabe de mejorar la iluminación a LED 
en nuestros barrios? 
 

Manuela 
Medina 

Que se está haciendo para controlar los encuentros de jóvenes 
con bebidas y sin ningún tipo de precauciones en la plaza Francesc 
Layret? 

Jose Antonio 
Iglesias del Ser 

 
Enterados que el ayuntamiento ha decido un Pla de Barris para 
Verdún para los años 2021-2024, necesitamos saber la dotación 
presupuestaria total para el Pla de Barris de Verdún. 
 

 
Jose Antonio 
Iglesias del Ser 

 
En la situación actual con la crisis del coronavirus, donde están 
cerrados: bares, cap., bibliotecas, etc., .  
Hay muchos trabajadores-as que realizan servicios esenciales 
como: trabajadoras-es familiares, trabajadores-as de la logística 
en general u otros trabajadores, que no realizan el trabajo en un 
lugar propio. En estos momentos dentro de su horario laboral no 
pueden acceder a realizar las necesidades fisiológicas.  
Se debería planificar la instalación de WC públicos en nuestro 
barrio de forma urgente, para subsanar el problema indicado 
 

 
AVV de 
Verdun -9 
Barris 

 

En la plaza Frnçes Layret hay desde hace meses un banco de 
piedra suelto, se le dijo al técnico de barrio pero allí sigue caído 
¿Cuándo se arreglara? 
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Jose Antonio 
Iglesias del Ser 

 
¿Cómo resolvemos el problema del espacio público en cuanto a 
movilidad en una calle peatonal?  
Por ejemplo en Calle Joaquim Valls (entre Vía Julia-lateral 
ronda),es un problema porque siendo una vía peatonal , se ha 
complicado la movilidad, porque entre :patines eléctricos, 
bicicletas y las motos y coches que ya estaban presentes en la 
calle. Van a una velocidad superior a 30 Km/hora sobre todo 
cuando es en bajada. Las personas mayores y no tan mayores 
como es mi caso estamos teniendo miedo porque vienen por 
todos los lados, por arriba por abajo, etc. Me pregunto por donde 
hemos de ir los peatones para ir seguros por la Vía pública. Al ser 
peatonal la calle se aprovecha para aparcar los coches entre los 
arboles, y siempre hay coches y motos aparcadas en la vía 
peatonal. No hay ninguna información de que la calle es peatonal, 
los coches entran de forma habitual por Via Julia y por el lateral de 
la Ronda. Las pilonas que están en Viladrosa-Joaquim Valls no 
sirve de nada porque se bajan. 
 

Alberto 
Villaplana 

 
Ens trobem amb deficiència de mobilitat de vianants al carrer 
Casals i Cubero, vorera (costat muntanya) entre els carrers Font 
d'en Canyelles i Almansa ¿tenen prevista realitzar alguna actuació 
?.  
Aquest assumpte a més de recurrent, comença a convertir-se en 
greu, ja que hi ha persones amb cadira de rodes que no se'ls dóna 
resposta. 
 

Judith A.P. Quin serà el pressupost amb el que comptarem com barri de 
Verdun del nou Pla de Barris Roquetes-Verdun? 

 
La Consellera Alexandra Lopez amb l’assistència de la mesa dona resposta a les qüestions: 
plantejades.  
 
-S’informa que es vol canviar la ubicació dels fanals de la plaça .Jesus Carrasco 
-Respecte el problema de rates esmentat s’està intervenint en superfície i clavegueram. 
-La connexió amb els CAPSde salut. S’està treballant en el marc del diagnòstic de Pla de barris 
-Contenidors: seria necessari recollir amb mes precisió aquells punts on es produeixen les conductes 
incíviques. 
-Encara no estan definits tots els elements tècnics de la nova contracte de neteja: 
-Petició de marquesina (línia 1549) s’ha traslladat a mobilitat 
-Retirada de cartells d’obres es sol·licita  major concreció de quines obres es tracta. 
-Poda: en termes generals la situació provocada pel COVID a retardat la poda. La situació s’està 
normalitzant. 
-Canvi a LEDs. Es considera un canvi convenient però que forçosament es realitza de forma gradual. 
-Dificultats pas de vianants via Julià. S’informa que s’està treballant en el marc del pla d’accessibilitat 
universal que s’ha fet a Nou barris i s’informa de la existència d’una comissió especifica d’accessibilitat 
on es pot aportar la informació. 
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-Mesures de seguretat sanitàries: S’informa que a banda de la feina de Guardia Urebana, recentment 
s’ha passat de 4 agents cívics a 8 agents per tal de reforçar les tasques de conscienciació. També 
s’informa que a nivell de Barcelona hi ha un pla d’acció contra les situacions de ‘botellon’. 
-Es reitera la informació pressupostaria de pla de barris no es disposa de l’assignació pressupostaria per 
barris i si de la de districte 42 milions d’euros. 
-S’informa que es permet l’accés als equipaments i edificis públics per poder utilitzar els sanitaris. 
-Es pren nota de la incidència del banc de pedra a Francesc Layret 
-S’ha traslladat mobilitat la problemàtica del carrer Joaquim Valls 
-S’ha sol·licitat un estudi del sector Almansa  /Casals i Cubero  i s’informarà i  traslladaran les conclusions 
del mateix. 

 
S’agraeix la participació d’entitats ,veïns i veïnes  i es dona per finalitzat el consell. 
 
 
      Barcelona, 7 de desembre re de 2020 


