
 

 

Consell de Barri de la Verneda i la Pau Pàg - 1 - 
 

A 

Consell de Barri de la Verneda i la Pau 
 

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

Lloc 2a planta Casal de Barri La Pau, c/ Pere Vergés, 1 

Data – Hora 13 de març de 2018 de 18.30h a 21 h 

Assistents 

 

Salvador Mañosas Vicepresident 

Carme Herrero Secretària 

Eva Campos Paladio Consellera 

Fernando Gómez Carvajal Conseller 

Maria Arenillas Consellera 

Sílvia López Serrano Consellera 

Oriol Puig Moran Conseller 

Ainhoa Ruiz Benedicto Consellera 

Eugènia Angulo Consellera 

Marc Andreu Acebal Conseller Tècnic 

Josep García Puga Gerent 

Merche Alvira Cap Franja Besòs 

  

Entitats i 
equipaments 

M. Jesús Berlana AVV la Pau 

Antoni Alcàzar CFA la Pau 

Germinal i Manuel  AVV la Verneda Alta  

Montse Redón Pla de Barris 

Francisco Liñán AVV la Pau 

Antonio Jerónimo AVV la Pau 

Lito Servei de Prevenció i Convivència del 
Districte de Sant Martí 

Ingrid Espai Via Trajana 

Yliana Simancas 
Coordinació Fem Salut, Fem Barri / 
Banc del Temps de La Verneda  
Fundació Futur 

Gemma Hernández Casal de barri la Pau 

Víctor  Informador 2a planta Piramidón 

Pepi del Caño 
Casal de barri la Palmera 

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

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti 
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Merche Carvallo, Esteve Gener i 
César Pérez 

GUB de proximitat 

 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 

 

 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

 

1.- Obres: Via Trajana, Pont de Santander 

2.- B-MINCOME 

3.- Transversalitat 

4.- Obres 2a planta Piramidon  

5.- Torn obert de paraules 

 

En Josep Maria Montaner i dóna la benvinguda al Consell i presenta l’OD. 

 

Punt 1. Obres: Via Trajana, Pont de Santander 

 

N’Oriol Rocco de BIMSA, fa explicació sobre el Pont de Santander. 

S’ampliarà el pont de banda a banda, es farà una escala i les pendents seran més suaus. 

Tindrà dos carrils de circulació, un carril bici i zona de vianants. L’ampliació millorarà les 

pendents. Acomplirà normativa d’accessibilitat i les pendents seran més suaus. Serà un pont 

funcional amb una imatge integrada al paisatge. 

 

Reurbanització de la Via Trajana, n’explica tot el procés, des de la recollida de necessitats, la 

formació d’un grup impulsor, l’informe de l’equip redactor i una jornada ciutadana i el 22 de 

gener es presenta el projecte de remodelació urbana creant una taula per definir els usos i 

estudiar les aportacions necessàries. S’elabora el projecte urbanístic amb 8 pistes de 

petanques per tal que siguin reglamentàries, una zona d’horts, amb 12 parcel·les; un bar o 

zona relacional i una àrea de gossos de 400m2. Zona de troba en espai cobert i zona de jocs 

que s’han d’acabar de definir respectant el descans dels veïns, una zona de sauló, 

intergeneracional i es conserva la font i l’eucaliptus. Es manté el pas a les fàbriques. 
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Torn de preguntes: 

Un veí felicita per la millora del pont. Explica que als blocs entre Rambla Guipúscoa i 

l’església de la Pau, el baixos tenen humitats per la toponímia dels jardins, s’haurien de fer 

pendents cap a fora, perquè quan plou es fan bassals i l’aigua va cap els edificis i baixos. 

 

Susanna de BIMSA explica que s’està fent projecte urbanístic del c/Binèfar, des de Prim 

fins a Via Trajana i que inclourà Camp Arriassa i Ca n’Oliva. Explica que serà un carrer 

constant de 20 m d’amplada. El carrer comprèn dues zones diferenciades, una industrial i 

l’altra de blocs plurifamiliars de força alçada amb 2 carris de circulació. Es refarà la 

pavimentació per garantir l’accessibilitat i es millorarà la il·luminació. Es crearan zones 

d’estada i serà una zona per que la gent hi passegi amb seguretat i vagi als equipaments. Es 

millorarà la mobilitat del veïnat i serà un passeig amb arbrat. L’inici d’obres serà al juliol de 

2018 i la finalització al març de 2019 (sense la vorera de Cobega). El pressupost és de 

1.500.000 €. 

El regidor apunta que tota aquesta zona serà un important punt de connexió de l’Àrea 

Metropolitana a l’entorn Besòs. 

 

Torn de preguntes sobre 1er punt 

Laura, veïna de la Pau que és usuària d’ASME amb els seus fills, explica que és important 

obrir un carrer des de Guipúscoa fins a Binèfar, ja que només hi ha empreses i és un lloc 

perillós, queda tancant i va morir un bomber intentant treure un nen que es va quedar sense 

cames. Creu que obrir aquest carrer córrer pressa i que s’hauria de fer tot a la vegada. És 

prioritari que s’obri el carrer perquè és perillós i si els nois van a jugar hi ha robatoris. 

Arantxa, veïna del c/Binèfar – Rbla. Prim pregunta si es tornarà a posar la parada de bus. 

Rodolfo Barbero. Pregunta quines d’aquestes actuacions estan vinculades al futur barri 74 de 

l’Estalella i al gran bulevard de la Sagrera fins a l’Hotel Fòrum. Vol saber si les actuacions 

estan relacionades. 

Laura, explica que el barri està mancat d’equipaments. No hi ha biblioteca i han de creuar la 

Gran Via que és com un mur per anar a la biblioteca del Besòs. Verbalitza la necessitat de 

biblioteca per al barri. Manifesta la seva disconformitat en actuacions en habitatge en 

comptes de fer serveis per a nens, joves i gent gran. Manifesta que el barri està ple de 

ciment i no hi ha serveis per a gent jove ni per a gent gran. 
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El regidor explica que el solar de Cobega és una propietat privada en procés de llicència i 

seran els que acabaran per obrir el carrer. Si s’activa l’actuació pública i privada el barri 

guanyarà. També es crearà una nova actuació amb la reactivació de les obres de l’AVE que 

anirà des de rbla. Prim fins al Pont del treball Digne, on hi haurà habitatge i equipaments. 

Terreny públic que es guanyarà amb la reactivació de les obres de l’AVE, aquí es generarà 

molt espai públic i equipament. 

La consellera explica que estan contemplats pisos dotacionals i per a gent gran. 

El conseller tècnic explica que pel que fa a la parada de bus, s’ha retocat en funció de la 

nova xarxa ortogonal de bus, amb una freqüència de pas més àgil que garanteix la xarxa 

horitzontal i vertical. Quan hi hagi més vida s’haurà de repensar la línia. Si hi ha propostes 

concretes es prendran notes i es traslladarà a mobilitat. 

Com indica el Sr. Rodolfo són actuacions que el barri necessita. 

Una veïna apunta que la sol·licitud de Residència de Gent Gran a la Pau no es contempla al 

Pla de Barris. Hi ha molta gent gran però aquí no es recull la Residència. 

La consellera recorda el funcionament del consell de barri i que totes aquestes preguntes 

s’hauran de formular a l’apartat precs i preguntes. 

 

 

Punt 2. B-MINCOME 

La Merche Alvira explica les actuacions i serveis al barri del B-Mincome, com un projecte pilot 

de lluita contra la pobresa i la desigualtat a zones desfavorides de Barcelona, que s’acull dins 

el programa Urban Innovative Actions de la UE. El projecte tracta de testejar l’eficiència i 

l’eficàcia de combinar un ajut econòmic en la forma de Suport Municipal d’Inclusió amb 

polítiques actives sociolaborals a deu barris de l’Eix Besòs de Barcelona. 

 

 

Punt 3. Transversalitat de gènere 

La Rosa Saiz, tècnica de transversalitat del Districte de Sant Martí explica aquest vector 

social. S’apunta que hores d’ara no existeixen dades segregades encara a l’Ajuntament de 

Barcelona, ni polítiques que puguin anar adreçades a dones en situació real. 

La transversalitat de gènere és la integració de la perspectiva de gènere en tots els nivells i 

dimensions de la política. 
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Torn de preguntes sobre el 3r punt 

M. Jesús de l’AVV de la Pau demana que totes són Associacions Veïnals i que es canviï el 

nom d’Associació de veïns per Associacions Veïnals, per tal que no hi hagi discriminació de 

gènere. I fa aquesta petició de canvi a totes les associacions veïnals de la Verneda i la Pau. 

Francisco Liñán, parla de l’èxit del 8 de març per la contundència de la manifestació 

juntament amb la manifestació dels pensionistes. Explica que a la Pau les condicions de les 

famílies són dures i que no s’arriba a final de mes. Hi ha dones que estan treballant per 2 € 

hora i viuen en una habitació per endur-se 20 € diaris. Se l’emplaça a fer aquestes 

aportacions al darrer punt de l’ordre del dia. 

 

Punt 4rt Obres 2a planta Piramidon 

La Merche Alvira presenta la proposta de millora de la planta 2a del Piramidon. Aquestes 

millores inclouran una Aula Mediambiental, referent de Districte. S’encabiran les oficines del 

Projecte de Pla de Barris de Verneda i la Pau, el Servei de Prevenció i Convivència de la 

Verneda i la Pau i la idea és fer-ne un equipament de serveis que uneixen les 3 plantes del 

Piramidon (2a planta i Casal de Barri -1 i 3). També inclou un espai per a joves on la Mikaela 

de la vocalia de dones i joves explica que s’està formant un grup de joves amb l’objectiu de 

la creació d’un espai jove al barri de la Pau i que s’inclourà a la programació. S’ha iniciat un 

taller d’automaquillatge i s’han omplert totes les places. També està previst un taller de ball 

que s’iniciarà abans de setmana santa. També els agradaria iniciar un grup de foc per la qual 

cosa necessiten molts joves i convida a tothom que vulgui participar-hi. Pel que fa a l’espai 

Dona, convida a totes les dones a puntar-se al Projecte, faran sortides per la Verneda per 

gaudir i intercanviar opinions i projectes. 

 

Torn de preguntes sobre el 4rt punt 

Una veïna pregunta sobre el taller de memòria que es feia per a gent gran. En Víctor Miguel, 

informador de la 2a planta explica que tot just s’iniciaran una sèrie d’activitats per la qual 

cosa es demana la implicació del veïnat. Si hi ha necessitat es tornaran a realitzar les classes 

de memòria i es recolliran totes les demandes i s’organitzaran tallers, ja que tot just s’està 

començant l’activitat. 

Una veïna pregunta quan es reuneix l’Espai Dona, se li contesta que els dimarts i que s’ha 

creat un grup de whatsApp per estar en contacte. S’explica que pel que fa a l’Espai Jove, 
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s’acaba d’iniciar, està composat per 3 joves al barris i tot just es comencen a organitzar 

activitats. 

M. Jesús explica que es fa pagar quota per ser de l’Associació de Veïns però que no es 

paguen els cursos. 

Pepi del Caño, explica que hi havia un pacte de l’Ajuntament de Barcelona per posar noms 

de dona als carrers i era el consell de la Dona que feia les propostes. 

La tècnica de transversalitat de gènere, la Rosa Saiz, explica que continua sent el Consell de 

la Dona qui fa la proposta de nom de carrers, però que tota la tramitació del Nomenclàtor 

continua sent molt farragós i se la convida a que formi part del consell de les dones. 

En Marc Andreu explica que és un procés lent ja què la normativa requereix d’un informació 

prèvia del plenari. 

 

5.- Torn obert de paraules 

Francisco Liñán de l’AVV de la Pau reivindica que siguin les institucions que dotin els 

equipaments del barri adequadament. Exposa que són necessaris més equipaments i que la 

història de la planta 2a del Piramidon ha estat en mans d’un president de l’AVV i que ha 

d’estar en mans del barri. I ara d’aquesta manera s’està treballant, el que es vol és que la 

gent del barri s’uneixi per reivindicar els drets de tots i totes. Si anteriorment s’hagués 

denunciat la situació de la 2a planta s’hauria vist es que s’estava fent. Es tema és que no 

torni a ocórrer. Històricament L’AVV té propostes que s’han de treballar en Junta i que s’han 

d’elevar a l’Ajuntament. Propostes com la de cobrir la terrassa del Cap, el projecto de la 

Residència de Gent Gran. S’ha acordat amb Habitatge un Pla especial per resoldre la situació 

dels habitatges i anar concretant temes. Dimarts vinent vindrà un arquitecte que els anirà 

assessorant. Tant el Consorci com la Generalitat i l’Ajuntament han de col·laborar pel tema 

de l’habitatge al barri. Denuncia la situació de les botigues, ara buides que s’estan ocupant. 

 

Rosa Boví, veïna explica que sembla que el consorci estigui donant llargues, al bloc núm. 2 

de la Pau van caure trossos del balcó. Han demanat de posar unes xarxes perquè va passant 

el temps i el consorci no fa res. Pregunta si l’Ajuntament podria fer alguna cosa. També 

exposa la necessitat de la Residència de Gent Gran. Explica que on s’havia pactat d’anar es 

va posar l’escola d’idiomes. Va haver-hi un compromís i no es va complir. 
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En Rodolfo explica el problema de trànsit que hi ha a la semi entrada de Guipúscoa i vol 

saber quan es farà l’enllaç entre Sagrera-Fòrum. De 7 a 9 del matí la rotonda és un cul de 

sac de vehicles que venen del Maresme i la semi rotonda no soluciona la situació. 

 

Pepi del Caño felicita a l’AVV de la Pau per l’arranjament de la 2a planta del Piramidon i 

manifesta que els arranjaments al Casal de Barri la Palmera mai no arriben. També sol·licita 

que a la pl. de la Palmera hi ha 2 zones de jocs infantils i demana que els facin un únic, 

perquè els nens van d’un a l’altre i es perden de vista. 

 

Mikaela demanaria que es traguessin els murs blancs de la pl. de la Palmera. 

 

L’Eva Campos explica que el tema de la Residència de Gent Gran és competència de la 

Generalitat, l’Ajuntament cedeix l’espai però legalment no és la seva competència. Explica 

que pel tema de l’Habitatge hi haurà un tècnic de l’Oficina de l’Habitatge per tal de donar 

assessorament i acompanyaments a veïns i veïnes, però que els habitatges són privats. 

L’oficina de l’Habitatge és conscient del tema dels balcons i els acompanyarà però de la lona 

s’ha de fer càrrec la comunitat. També explica que hi ha subvencions que poden arribar al 

100% i que l’únic requeriment és una nota registral per tal que en el moment que es vengui 

l’habitatge l’Ajuntament pugui recuperar l’import subvencionat. 

 

Una veïna vol explicar el tema de la Residència de Gent Gran perquè és molt necessària pel 

barri. I demana a l’Ajuntament que s’ofereixi a acompanyar-los a la Generalitat.  

 

S’explica que des de l’Ajuntament s’ha fet pressió però que actualment no hi ha un 

interlocutor vàlid perquè en aquests moments no hi ha ningú. 

 

La veïna interpel·la preguntant quantes Residències de Gent Gran hi ha a la Verneda, la gent 

és molt gran i s’està morint sense poder sortir de casa. Només hi ha una sola Residència. 

Explica la necessitat que hi ha al barri d’aquest servei. 

 

Marc Andreu contesta a Francisco Liñán i a Pepi del Caño, agraeix l’actitud de les entitats del 

barri de la defensa d’allò públic i de la Democràcia i que siguin els veïns i veïnes els que 

decideixin com s’organitza l’AVV. Explica a la Pepi, que aquí no s’ha arreglat a ningú, hi ha 
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un arranjament de la 2a planta del Piramidon per tal que es pugui utilitzar pel barri. No és 

fàcil la gestió de l’edifici perquè conté diferent serveis públics i privats i s’ha de treballar que 

tingui una certa coherència la seva oferta cultural i que les plantes estiguin en condicions. Es 

reforça la part municipal per l’ús de tothom perquè les entitats facin el seu procés, que es 

pugui desenvolupar una gestió cívica i siguin els veïns i veïnes que ho acabin fent. No és 

l’únic equipament que necessita arranjament al barri, el Casal de barri de la Verneda, el 

Casal de Gent Gran del carrer Binèfar s’arranjaran per tal que estiguin en millors condicions i 

que es pugui treure el millor rendiment en tots els casos. 

L’Ajuntament anirà de la mà dels veïns i veïnes . 

La rotonda que explica el Sr. Rodolfo està a la frontera amb Sant Adrià, es pren nota i es 

passa a l’Àrea de Mobilitat. Quan es reactivi Cobega tota aquesta zona millorarà la mobilitat. 

Pel que fa als espais de Jocs tot és revisable. Pel que fa al mur és una escultura d’en Richard 

Serra i no es pot retirar, seria interessant que els veïns poguessin fer una visita al 

Guggenheim. Pel que fa als elements de Jocs, Parcs i Jardins aplica unes quotes lògiques i 

s’està treballant des de l’Ajuntament una mesura de govern repensant les Àrees de Joc. Es 

pren nota per si cal o es pot fer alguna cosa. 

 

Veïna felicita per l’escala d’emergència del Piramidon i desitja que tot quedi tan bé com 

aquesta. 

 

El gerent del Districte explica que el Piramidon és un Equipament públic i que l’escala 

d’emergència és obligada, obra que s’havia d’haver fet des de fa uns anys. És obligatòria 

perquè és un edifici públic, amb aforaments i riscos. S’ha pogut aconseguir només quan 

l’Ajuntament ha estat President de la Comunitat. L’obra ha costat 150.000€ pagats per 

l’Ajuntament, la Generalitat i l’entitat Privada que van pagar segons el seus coeficients. 

 

La Gemma Hernández creu que són necessàries més mesures, ja que l’alarma de foc no està 

connectada a la central d’alarmes i aquest fet és prioritari. El gerent explica que després de 

30 anys han començat les millores i que una vegada s’acabi l’escala es continuaran aquestes. 

 

Veïna explica el problema de la venda ambulant de melons i taronges i voldria saber si hi ha 

manera d’aturar aquesta situació. També voldria demanar una taula de ping-pong a la pl. de 

la Pau. 
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El Gerent explica i presenta a la GUB de proximitat que ha vingut al consell de barri. 

L’Eva Campos explica que hi ha tot un recorregut esportiu al Pla de Barris que doten a 

diferents espais d’elements esportius i els connecten per tot els barris. Pel que fa als okupes 

que es fiquen dins de les botigues buides Serveis Socials estan treballant. 

Mikaela demana un pipi-can pel barri per tal que els gossos no ocupin les zones infantils. 

L’Eva Campos explica el treball que s’està fent per establir zones d’usos compartits i una 

gran Àrea d’Esbarjo de gossos a Sant Martí. 

 

A les 21h es dóna per acabat el Consell de Barri 

 

 

Secretària del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Barcelona, 13 de març de 2018 

 


