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Consell de Barri de la Verneda i la Pau
Assumpte
Lloc
Data i hora
Assistents

Resum d'acords
Per videoconferència (web del Decidim Barcelona)
Streaming: youtube.com/watch?v=qPS4F995YS8
16 desembre 2020 de 18 a 19.15 h
David Escudé Rodríguez (regidor)
Eva Campos Paladio(consellera de barri)
Josep Garcia Puga (gerent)
Mercedes Alvira Latorre (cap Franja Besòs)
Joan Aldana Mato (coordinador Projectes Territorials)
Robert Hernández (secretari del Consell de Barri)
Eugeni Rico (BSM)
Irene Esteban (BSM)
Agustin Higuero (Barcelona Cicle de l’Aigua)
Maite Gómez (BIMSA)
Mari Àngels Garcia (BIMSA)
Hugo Olmo (BIMSA)
Eduard Fernández (BIMSA)
Marta Cabanas (Departament de Salut)
Jordi Martín (Ponent - conseller Educació)

Entitats i ciutadania participant
Arantxa Morán (Centre Estudis Sant Martí)
Victor Miguel Padilla (AV La Pau)
Purificación Alcaraz (AV La Pau)
Rafael Tarjuelo (AFA La Palmera)
José Miguel Díaz Tapia (escola La Palmera)
Salvador Mañosas (AV La Palmera)
Preguntes de la ciutadania a títol individual: 3 preguntes
ORDRE DEL DIA
1. Implantació de l’Àrea Verda d'aparcament
2. Informació d’obres al barri: Via Trajana, Camp Arriassa, pont de Santander i pista esportiva
de la rbla. Prim
3. CAP La Pau: ampliació i Servei de Pediatria
4. Programa 'Protegim Les Escoles'
5. Torn obert de paraules
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1.

Implantació de l’Àrea Verda d'Aparcament

Intervenció d’Eugeni Rico, de la Direcció de Serveis a la Mobilitat de l’Ajuntament, i d'Irene
Esteban, de Barcelona Serveis Municipals (BSM). Expliquen la implantació de la Zona Verda
d’aparcament al barri, la 27, i estarà compartida amb el barri de Sant Martí. Actualment està en
fase d’estudi i es preveuen 4200 places d’aparcament. S’expliquen a la ciutadania les diferents
aplicacions mòbils per poder fer ús de la zona verda (Smou i Onaparcar).
Sense intervencions per part de la ciutadania.
2.
Informació d’obres al barri: Via Trajana, Camp Arriassa, pont de Santander i
pista esportiva de la rbla. Prim
El Sr. Agustín Higuero, de Barcelona Cicle de l’Aigua, explica les millores en la xarxa de
clavegueram del carrer Extremadura. La primera actuació es va realitzar al juny del 2020 netejant
a fons els col·lectors, i fins abril del proper any es repararà i es farà en forma de pendent per
facilitar la neteja i promoure l’automanteniment. El total de llargària es de 540 m del col·lector
rehabilitat. És una galeria que comença a la rambla Guipúscoa i baixa pel carrer Extremadura fins
a Concili de Trento.
Intervenció de Maite Gómez, de BIMSA, que dóna pas a Mari Àngels Garcia de BIMSA, que
expliquen la primera fase de les obres de millora dels entorns de Camp Arriassa. L’ora va
finalitzar el 4 desembre amb l’objectiu de pavimentació dels passatges, millora de la il·luminació i
ampliacions de voreres.
El Sr. Hugo Olmo, de BIMSA, explica les obres de Via Trajana, Binèfar i el pont de Santander. Es
preveu la finalització al juliol-agost 2021, i és una obra d’urbanització de la vorera Llobregat. Es
reduirà la velocitat dels vehicles, hi haurà espais d’estada i esbarjo amb horts urbans, una àrea
de gossos, adequació de l’enllumenat i una xarxa de clavegueram nova. Al juliol del 2020 degut
als moviments de terra es va trobar certa contaminació i s’ha de fer un procés adequat, que ha
afectat al calendari d’execució.
Eduard Fernández, de la Direcció d'Obres de BIMSA, explica les millores de diferents espais
esportius, una obra finalitzada, amb 10 actuacions repartides pel territori, des de la col·locació de
màquines per a gent gran i joves, taules de ping-pong, espais per a la pràctica del bàsquet, el
futbol, voleï i bàdminton. Només queda per finalitzar les “pistes Menorca” a causa del nou
enllumenament.
Aquestes 10 actuacions estan unificades a través d’un recorregut/circuit de 5 km. que passa per
les diferents actuacions i senyalitzades amb una pintura efímera.
Preguntes de la ciutadania:


Centre Estudis Sant Marti, Arantxa Morán, pregunta si han trobat restes arqueològiques en
les obres de Via Trajana i de quina època són; demanen informe d’arqueologia.

Resposta: Les restes són modernes sense valor patrimonial. Corresponen a canalitzacions
industrials de les anteriors fàbriques, i mostra la voluntat de compartir el document.
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AV La Pau, Víctor Miguel Padilla, pregunta la possibilitat d’asfaltar la pl. Conxita Badia, ja
que és un “barrizal”.

Resposta: Revisar les situacions quan hi ha fortes pluges, no s’asfaltarà la plaça.

3.

AV La Pau, Ana Gómez, no intervé en directe per decisió de l’entitat.
CAP La Pau: ampliació i Servei de Pediatria

Marta Cabanas, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, explica que fa un any
es parla amb el Departament d’Afers Socials per a l’ampliació del CAP La Pau. Durant la pandèmia
els professionals del CAP han fet ús del Casal Cívic situat al costat de l’equipament. Es preveu un
conveni per al 2021 i amb el Casal Cívic, de més de 600 m, per a l’ampliació del CAP, i es
mantindrà les activitats comunitàries entre Casal Cívic i CAP La Pau amb una agenda compartida.
Preguntes de la ciutadania:


AV La Pau, Purificación Alcaraz, pregunta dónde se ubicará el Casal y cuándo regresará
pediatría al CAP La Pau y la ampliación para cuándo está prevista.

Resposta: Hi ha acord per ampliar a través del Casal Cívic adjacent, i de les activitats se’n farà
agenda compartida Salut i Treball de forma conjunta. Pediatria comptava amb dos pediatres,
però hi ha dificultat de tenir pediatres a Barcelona i per donar qualitat assistencial i dificultat dels
torns arran de les baixes. Es centralitza la pediatria en la línia pediàtrica de Sant Martí.
No hi ha previsió de retorn a curt termini per la pandèmia i la reubicació de professionals.
4.

Programa 'Protegim Les Escoles'

El conseller Jordi Martín explica el programa 'Protegim les Escoles' amb l’objectiu d’una millora en
la qualitat ambiental, més seguretat per als infants i famílies, l’increment de la seguretat vial, i
amb la implicació de la comunitat educativa. S’ha creat una Taula de Treball de Districte per
treballar el programa. Al 2021 es prioritzen les següents demandes de pacificació, tres escoles al
Camp de l’Arpa del Clot, una escola a la Vila Olímpica del Poblenou i una escola al Besòs i el
Maresme.
Quant a la Verneda i la Pau es recorda l'actuació de la placeta de l’escola de La Pau, i la
priorització de la zona educativa dels entorns del Bernat Metge amb les escoles infantil i primària.
Es preveu fer intervencions puntuals en el cas que no entrin en el programa pel 2021. El nombre
de demandes que ha arribat és molt gran i caldrà planificació.
Preguntes Ciutadania:




AFA La Palmera, Rafael Tarjuelo, fa demanda de la pacificació i seguretat vial per l’escola
La Palmera i comenta que tenen informes per part de Guàrdia Urbana i demana accelerar
el procés ja que no sembla que aquest sigui molt complexa.
Jose Miguel Díaz Tapia, director de l’escola La Palmera, i Salvador Mañosas president de
l’AV La Palmera, parlen de les pacificacions del carrer Maresme amb Concilio de Trento a
l’entorn de l’escola.
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Resposta: el conseller demana paciència ja que hi ha més de 40 escoles que han fet demanda i
comenta que hi haurà més intervencions en els propers 6 mesos. Comenta que és clau no només
la comunitat educativa sinó del veïnat amb certa estructura.
5.

Torn obert de paraules

Víctor Miguel Padilla Ortiz:
Edificios sin ascensor y las ayudas son tan bajas que recaen directamente en la comunidad de
propietarios. Instalación de ascensores se rige por un PMU de Adigsa de 2006, habrá PMU del
2021?
Rafael Tarjuelo:
Algunes entitats que gestionen equipaments municipals promouen l’ús preferent d’aquest per
altres serveis gestionats per la mateixa entitat. Quin control hi ha sobre això?
Enric Ochoa Prieto
Quina és la perspectiva d’increment poblacional al barri en els propers 5 anys? Com absorbiran
les estructures actuals aquesta ampliació?
Juan Carlos Arias Estévez
En la placeta de la escuela La Pau se deberían retirar las vallas metálicas y proponer alguna
medida para evitar actos incívicos como el robo de plantes y flores. Solicitamos un cambio de
iluminación LED para todo el barrio de La Pau para disminuir el consumo. En la plaza
Fernando de Los Ríos hay una colonia de palomas que afecta a pavimentos y edificios.
Solicitamos una mayor acción de limpieza en esa zona.
Lluís Ribas i Guardià
Afectat per l’explosió de Proquibasa del passat 10 de març vol saber si a nivell d’administració
local pot haver-hi algun suport jurídic o d’assessorament.
Salvador Mañosas:
Quin control es fa de les places per a persones amb disminució? Quin certificat es demana? Es
revisa cada cert temps?
El regidor no respon aquestes qüestions durant el Consell i comenta que les respostes es
donaran per escrit.
Es dóna per finalitzat el Consell a les 19.15 h.

Robert Hernández
Secretari del Consell de Barri de la Verneda i la Pau
Barcelona, 21 de desembre de 2020
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