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Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

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

Lloc Sala La Pau 

Data – Hora 6 de novembre de 2019 de 18 a 20.15 h. 

Assistents David Escudé (regidor) 

 Francesc Xavier Bañón (conseller tècnic) 

 Salvador Mañosas (vicepresident) 

 Eva Campos (consellera de barri) 

 Fernando Gómez (conseller) 

 Joan C. Canela (consellera) 

 Inspector, sotsinspector i sargent (Guàrdia Urbana. Ordre del dia 

Seguretat al Barri) 

 Tècnica de BIMSA (obra Casal de Gent Gran Verneda) 

 Josep García Puga (gerent) 

 Merche Alvira (cap departament Franja Besòs) 

 Robert Hernández (tècnic de barri i secretari del Consell) 

Entitats i equipaments 

 AV La Palmera AV La Pau  

 AV Via Trajana AV La Verneda Alta  

 Servei de Prevenció i Convivència ACR La Palmera 

 AV Sant Martí 

Nombre de ciutadans a títol individual: 80 

El regidor del Districte presenta el Consell de Barri de la Verneda i la Pau, primer d’aquesta nova 

legislatura. Presenta la taula i la ponència dels diferents agents que intervindran; anomena 

l’ordre del dia i comenta un canvi: es començarà el Consell de Barri pel segon punt de l’ordre 

del dia ja que la ponent de BIMSA que presentarà l'obra del Casal de Gent Gran de la Verneda 

arribarà més tard. El regidor explica la possibilitat de que les persones assistents puguin 

realitzar les preguntes per escrit a través del formulari IRIS que està a disposició a la mateixa 

sala; la consellera de barri remarca el canvi d'horari quant a la realització del Consell de 18 a 20 

h. per un tema de conciliació familiar i també el fet de que al proper Consell s’haurà d’ 

anomenar una vicepresidència nova o renovar la present. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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Ordre del dia: temes tractats i acords 

1. Seguiment de l'obra del Casal de Gent Gran de la Verneda i calendarització de la resta 

d'obres programades al territori. 

2. Informe de seguretat al barri. 

3. Informació sobre l'ús de la Sala Teatre de la Pau. 

4. Calendari del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD). 

5. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Informe de Seguretat al Barri 

L’Inspector Calero presenta el cos de Guàrdia Urbana present a la taula, explica l’estructura 

de la unitat aprofundint en la figura dels agents de proximitat com un dels projectes que 

més vincula la Guàrdia Urbana amb el territori, a continuació fa un relat del succeït al mes 

d’agost en quan a les ocupacions a la rambla Prim, i dóna pas al sotsinspector que és el que 

va plantejar el dispositiu basat en una intervenció intensa per part del cos de seguretat, que 

es concreta en fer el contacte amb els propietaris de la banca, coordinant els agents cívics, i 

la relació amb els serveis jurídics. A continuació, indica el reforç extra de patrulles tant al 

barri de la Verneda i la Pau com el de Besòs i el Maresme amb una durada de dos mesos, 

però que a data d’avui encara es manté amb la mateixa presència inclús amb les patrulles 

ciclistes a l’entorn de la rambla Prim; per últim, reconeix la importància de l’actuació del 

Districte i especialment els esforços de gerència i regidoria en aquesta problemàtica. 

- Precs i Preguntes del veïnat en relació al punt explicat 

Veí de la rambla Prim fa un relat de les ocupacions de rambla Prim de l’estiu des d’un punt 

de vista veïnal i confirma que a data d’avui estan desocupats, remarca que la presència 

policial i dels agents cívics es visualitzen pel territori i demana que aquesta intervenció es 

pugui mantenir. 

Veí de passatge Camp Arriassa 101 comenta el fet d’un cotxe cremat des de fa un temps 

davant del seu domicili i sol·licita la retirada urgent d’aquest vehicle. 

President AV Via Trajana, felicita a la Guàrdia Urbana per les intervencions, però es queixa 

de que els agents cívics no arriben al territori de la Via Trajana. I queixes més genèriques de 

manca d’atenció al territori. 

Elena, veïna del barri de La Pau, llegeix un manifest, que parla de la preocupació al barri per 

robatoris continuats i ocupació de locals, demana la possibilitat de denunciar anònimament, 

ja que segons la veïna, quan la patrulla arriba al lloc dels fets, sol·liciten a través del 

comunicador de l’escala que s’identifiquin. També sol·licita poder tenir obert 24 h. el servei d’ 

atenció de Guàrdia Urbana del Districte. Per últim, presenta que estan amoïnats per la crema 

constant de containers i sol·liciten algun sistema per disminuir la velocitat dels vehicles ja 

que per l’interior del barri de la Pau (carrer Concili de Trento) es produeixen curses de 

vehicles. 
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Enric, Veí del Grup La Pau, comenta que té una sensació d’inseguretat permanent, sobretot 

en les oficines de La Caixa per treure diners i sobretot els dies que cobra la pensió, comenta 

que les diferents Associacions de Veïns i Veïnes es troben de forma conjunta per parlar de 

les preocupacions del barri, ocupació de locals, sensació d’inseguretat, mobilitzacions veïnals, 

i que existeix desconfiança amb les institucions i una sensació d’abandó institucional. 

Un veí del Grup La Pau comenta que entre els carrers Empordà-Guipuscoà i Extremadura hi 

ha un seguit de semàfors que no són respectats. Demanen major control i algun sistema 

com els passos de vianants elevats. 

Blanca es queixa del pocs recursos de la Guàrdia Urbana i proposa la possibilitat de col·locar 

càmeres pel barri ja que el veïnat no denuncia. També comenta la possibilitat de fer una 

segona devolutiva de les marxes exploratòries, per saber que s’ha millorat des d'aleshores. 

Pedro, veí de la Palmera, parla d’unes galeries a Andrade 206, amb locals ocupats i un seguit 

d’actes delictius, violències i insalubritat dins del recinte. 

- Respostes per part de les persones ponents de la taula: 

Des de Guàrdia Urbana es posa en valor la millora i la coordinació entre les forces de 

seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per donar resposta mes ràpides. S’anomenen 

les darreres desocupacions al barri com la nau de Binèfar o les desocupacions a l’estiu de 

rambla Prim per exemplificar les accions que s’han dut a terme. 

Quant a la inseguretat del veïnat, sobretot quan les persones pensionistes retiren diners en 

caixers, es comenta diferents accions de com s’intervé des de la Guàrdia Urbana en aquest 

fet amb agents de paisà i amb l’increment de la dotació, tot i que els informes de valoració 

no donaven indicadors suficients. Es van realitzar dispositius des de maig 2018 fins a maig 

2019 als caixers automàtics de rambla Prim, Concili de Trento i Andrade, sense obtenir 

resultats, tot i que es manté el dispositiu. 

Sobre els agents cívics es comenta que és una iniciativa dels sotsinspector, i sorgeix arran 

dels incidents de rambla Prim, però no es un servei pensat per barris de gent treballadora, 

sinó en barris més cèntrics i turístics. Cal assenyalar que la formació i competències 

d’aquests agents es limitada però valoren positivament el recurs. 

El cos de la Guàrdia Urbana es mostra proper i ofereix, en especial l’equip de policia de 

proximitat, al veïnat poder fer més concrecions en finalitzar el Consell de Barri: direcció 

exacte del cotxe cremat anunciat pel veí. 

Quant a la possibilitat de realitzar denúncies de forma anònima s’està estudiant, però es 

remarca la importància de poder separar si el delicte és administratiu o penal, reflexionant 

que els temes penals són més complexes de preservar l’anonimat, ja que no es pot canviar 

l’ordenament jurídic. 

Pel que fa a la possibilitat de la col·locació de càmeres, s’està estudiant però no per la 

Verneda i la Pau sinó per altres espais del districte, aclareix que per col·locar càmeres ha 

d’estar justificat i existeix una normativa específica i una resolució judicial. 



 

 

Resum d'acords del Consell de Barri de la Verneda i la Pau Pàg - 4 - 
 

Quant a la crema de contenidors, Guàrdia Urbana remarca que s’investiguen tots i cadascun 

dels containers cremats i, donada la dificultat, han pogut localitzar i detenir ja a una persona 

que suposadament realitzava aquests fets. 

Sobre les marxes exploratòries, sota una mirada de perspectiva de gènere, la sergent es 

compromet a preguntar les darreres actualitzacions i fer el retorn de devolució a les 

associacions veïnals. La consellera de barri reforça aquesta idea i indica que el personal 

tècnic ja té les diferents indicacions per propiciar les millores i remarca que si es valora, es 

pot tornar a fer una segona devolutiva de les marxes exploratòries per conèixer 

l’actualització d’actuacions. 

El gerent explica la intervenció del servei de prevenció i convivència, els quals treballen al 

districte des de fa més de 6 anys, aclareix que aquest servei és independent als agents cívics 

fan funcions de contacte i relació amb associacions veïnals, comunitats de veïns i veïnes a 

títol individual, intervenen de forma preventiva en problemes de convivència... Per últim, 

parla de l’equip de conflictes amb una intervenció mes específica. 

Punt 2. Seguiment de l'obra del Casal de Gent Gran de la Verneda i 

calendarització de la resta d'obres programades al territori. 

Maite Gámez, directora de BIMSA, organisme que realitza la majoria d’obres i equipaments 

del districte; explica amb profunditat les obres de Casal de Gent Gran de la Verneda situat al 

carrer Binèfar, parla del diagnòstic de l’edifici, problemàtica d’esquerdes a la façana, pati 

sense ús, cobertes que permeten fugues i hi havia problemes d’humitat, les carpinteries molt 

antigues i no aïllaven prou; segons les persones usuàries i el personal dinamitzador es 

necessitava una reformulació d’espais interiors i de la zona del bar. En temes de mobilitat, la 

gran rampa de l’interior de l’edifici ocupava un volum molt gran dins l’equipament que s’ha 

millorat amb instal·lació d’amplis ascensors i la supressió d’aquesta. 

Objectius de les obres de millora: 

- Solucionar els problemes diagnosticats tècnicament, que amb la normativa actual es 

fan imprescindibles. 

- Col·locació d’ascensor per a la millora de l’accessibilitat 

- Millora de la distribució interior per a una major eficiència de l’espai 

La directora de BIMSA comenta que s’està complint el calendari d’obres, i que està 

finalitzatzada gran part d’aquesta, banys adaptats, gran espai per a la realització de tallers, 

espai relacional i cafeteria amb terrassa a l’antic pati, punt d’informació en el mateix lloc 

però amb mobiliari millorat i adaptat, també millora de la cuina i pensat en fer els àpats en 

companyia, ampliació de ventanals per a una millora de la il·luminació, sala d’informàtica i 

sales de lectura i un gran espai de magatzem. Només queda la col·locació del mobiliari. El 

cost total de l’obra es de 1.100.000 euros i es preveu finalitzar entre febrer i març de 2020. 
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El gerent agraeix l’actitud de les persones usuàries ja que les activitats s’han hagut de 

traslladar a altres equipaments propers mentre es realitzaven les obres. D’altra banda, 

anomena i calendaritza la reforma de la Via Trajana i les millores dels entorns de Camp 

Arriassa, que es realitzaran a finals de desembre-inicis de gener. 

- Precs i Preguntes del veïnat en relació al punt explicat 

Un veí de Camp Arriassa comenta que si es faran els passadissos entre Camp Arriassa i Ca 

n’Oliva situat a prop de la rambla Guipúscoa amb les obres de millora. Respecte una reunió 

en el passat 31 entre Ajuntament i presidents d’escales, sense que pogués accedir el veïnat, 

demana clarificar la reunió i el seu contingut. 

Blanca, veïna de Verneda Alta, es mostra confosa amb les fases i obres que es realitzaran 

properament al territori. 

Pel que fa les obres del Casal de Gent Gran es fa una reflexió en relació a les possibles 

evacuacions que es puguin produir de la planta superior i si s’ha pensat si l’ascensor té les 

mesures necessàries. 

- Respostes per part de les persones ponents de la taula: 

En resposta a les possibles evacuacions del Casal de Gent Gran, s’aclareix que tota la 

construcció està sota normativa, inclús les evacuacions. 

Quant a les obres de millora del entorns de Camp Arriassa es comenta que es faran les 

voreres i algun retoc en els passadissos, ja que en aquests hi ha una part privada. 

Arran de la possible confusió de les obres iniciades, es comenta que les obres del sud de Ca 

n’Oliva, la zona perimetrada a l’entorn del metro la Pau, són les obres de Cobega que 

duraran 11 o 12 mesos i s’aclareix que tota la part on abans eren aparcament de cotxes 

quedarà un espai urbanitzable amb jocs infantils, arbres i es generaran dos carrers 

principals, un paral·lela a Guipúscoa peatonal i un carrer d’entrada en la part de Guipúscoa 

fins a Binèfar en forma de creu. 

La consellera de barri comenta la possibilitat d’incloure Cobega com a punt de l’ordre del dia 

pel proper Consell de Barri. La reunió que es va realitzar el dia 31 són reunions de comunitat 

de veïns i pel programa de finques d’alta complexitat. Es comenta que des de Pla de Barris 

s’ha engegat un programa de rehabilitació de vivenda amb ajudes i subvencions, sobretot 

amb les mancomunitats de rambla Prim, el cost de l’ajut depèn dels ingressos de les 

persones, s’activa la subvenció i s’estableix un percentatge baremat segons renta familiar, 

aclareix que sempre que hi ha càrregues de l’edifici, és el propietari qui ho ha d’assumir, 

sempre i quan el contracte no digui lo contrari. 

Punt 3. Informació sobre l'ús de la Sala Teatre de la Pau. 

La consellera de barri presenta la sala que és on es realitza l’acte del Consell de Barri, és un 

espai que s’ha construït dins el programa Pla de Barris, hi ha activitats educatives on es 

reforça l’activitat formal de l’escola, també programació cultural principalment activitats 

dirigides a la família amb una temàtica molt familiar, activitats d’animació, musicals de petit 
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format, aquestes són gestionades per l’auditori de Sant Martí en horari no lectiu i amb gran 

qualitat de les obres; a nivell associatiu i les diferents comunitats del barri també realitzen 

iniciatives en aquell espai com assajos musicals, reunions d’associacions de veïnat, reunions 

de presidents/tes d’escales, inici de curs escolar, accions de Pla de Barris com el projecte 

Baobab, activitats de joves contra el bullying escolar, festival de Nadal... Totes aquestes 

activitats estan gestionades pel Casal de Barri de la Pau. 

- Precs i Preguntes del veïnat en relació al punt explicat: 

Un veí de la Pau parla de la sala però també, en general, del col·legi la Pau, parla dels 

orígens del col·legi i tot i agrair les reformes de la sala, parla del mal estat de la cuina i la 

necessitat de tenir un menjador en condicions ja que ara hi ha càterings. 

- Respostes per part de les persones ponents de la taula: 

La consellera de barri comenta la responsabilitat del Consorci d'Educació de Barcelona i 

sobretot de la Generalitat, qui té la responsabilitat del 60 per cent en temes escolars, també 

aclareix que Pla de Barris fa inversió en aspectes on la Generalitat no arribava, no només la 

sala sinó que afegeix que el pati del col·legi també ha estat assumit per part de 

l’Ajuntament, també informa dels nous professionals que treballen a l’escola amb un clar 

component d’inclusió social per part de les famílies i els seu alumnat: en tot cas reconeix el 

tema del menjador escolar de la Pau i les seves necessitats específiques, però s’ha de 

pressionar tots junts a la generalitat per que exerceixi les seves competències. 

Punt 4. Calendari del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD). 

La consellera de barri explica el calendari pel proper Pla d’Actuació del Districte, aquest 

serveix per definir les línies d’intervenció del Districte durant els propers 4 anys, s’elabora 

amb una proposta inicial de lo pendent del PAD anterior i demandes concretes; al desembre 

2019 hi haurà aprovació i mesura de govern i gener 2020, s’obre el debat a la ciutadania. 

Posteriorment als mesos d'abril i maig hi haurà exposició pública de tot lo recollit i al juny 

aprovació final en el Plenari Municipal, la consellera de barri remarca que és important que 

aquest procés sigui participatiu, i que es realitzaran reunions amb entitats, associacions i 

veïnat per a la inclusió. 

- Sense preguntes des del veïnat 

5. Torn obert de paraules. 

Sr Liñan, president AV la Pau, comenta que Andrade, 266 al 5è-3a està embargat i s’ha 

convertit en un pis irregular amb fortes molèsties al veïnat, això li serveix per fer una reflexió 

respecte a les ocupacions del barri. Fa una queixa genèrica de la situació dels barris de la 

rambla Prim direcció Sant Adrià en quan a la diferència dels barris de Prim direcció centre 

Barcelona. Sol·licita una major presència de la Guàrdia Urbana al barri. I reflexiona sobre 

una necessitat de dignificar el barri. 

Preocupació per part del veïnat respecte les obres de Cobega i parla de la manca 

d’equipaments amb la futura presència de nou veïnat, hi ha previsió d’incrementar serveis? 
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Els girs dels vehicles al carrer Guipúscoa, es col·loquen al mig dels passos de vianants i 

impedeixen el pas, demanen solucions per a una millor col·locació dels vehicles. 

Una veïna de Camp Arriassa comenta si el recurs que ha d’atendre als menors no 

acompanyats es col·locarà als entorns del col·legi La Caixa, ja que estan fent obres. La 

mateixa veïna parla de la possibilitat que les zones verdes i blaves d’aparcament arribin 

també al barri de la Verneda i la Pau 

Un veí proposa que es faci una revisió i millora dels senyals de trànsit per dins de la ciutat, 

en especial aquells que prohibeixen l’aparcament i identificar millor els noms dels carrers. 

Blanca torna a reiterar l’ús de les càmeres ja que donen seguretat i planteja que a la plaça 

“camí de la Verneda”, no s’ha presentat cap projecte 

- Respostes per part de la taula 

Responen que els baixos de Cobega podran ser utilitzats per entitats dins d'un procés 

participatiu, es comenta que hi haurà una construcció de 500 pisos privats i 500 pisos en 

règim de lloguer social. Cobega te l’encàrrec de fer la vorera sud del carrer Binèfar 

El regidor parla de dignitat del barri de la Pau, la dignitat se la dóna el veïnat, que és digne, 

amb famílies humils però és digne. Temes de seguretat s’està treballant per possibilitar més 

tranquil·litat per a tothom, pel que fa a les ocupacions es necessita una demanda del 

propietari o comunitat de veïns i veïnes, i posteriorment una sentència, però aclareix que 

sense demanda no es pot intervenir. 

La consellera de barri i el regidor comenten que els menors no acompanyats, han d’estar en 

un lloc adequat per ells i recorden que la competència és de la Generalitat, també es 

remarca per part de la consellera de barri que aquest recurs no estarà situat a les obres de 

Cobega. 

També es reflexiona sobre els interlocutors vàlids alhora de donar informació i es demana 

confiança i que es valori el treball que s’està fent amb discreció. Estan valorant altres 

escenaris possibles. El regidor, quant a les zones blaves i verdes d’aparcament, comenta que 

és un tema a voluntat i demanda de les associacions de veïns i veïnes, s’ha treballat sempre 

amb les diferents entitats veïnals, si es vol modificar o incorporar s’hauria de treballar amb 

les associacions de veïns i veïnes amb mobilitat del Districte. 

En quan a la plaça camí de la Verneda, la consellera de barri, comenta que no és una 

problemàtica urbanística, és un problema d’usos d’una família concreta i grups per la nit 

realitzant activitat incívica, per tant és un problema de civisme i de seguretat, dels projectes 

a la plaça. Comenta la feina que realitza l’equip de prevenció i convivència, i la presència de 

la Policia Local. per últim afegeix que les transformacions urbanístiques de Camp Arriassa i 

Cobega es preveu tindrà un canvi d’usos important a la plaça. 

Robert Hernández 

Secretari del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Barcelona, 11 de novembre de 2019 


