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Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Sala La Pau (escola La Pau) c/ Extremadura, 16 
Data i hora Dimecres 16 de novembre, a les 18 h 
Streaming youtu.be/4TVAKPzYGKE 

Assistents David Escudé, regidor del Districte 
 Salvador Mañosas, vicepresident del Consell de Barri 
 F. Xavier Bañón, conseller tècnic del Districte 
 Eva Campos, consellera de barri 
 Josep Garcia Puga, gerent del Districte 

Ordre del dia 
1. Obres a la Via Trajana i el pont de Santander. 
2. Projecte "Tinguem cura del planeta" de l’institut Bernat Metge. 
3. Seguiment del Pla de Manteniment del Pla de Barris. 
4. Pla en l’àmbit de l’antiga Cobega. 
5. Ampliació del CAP La Pau. 
6. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Obres a la Via Trajana i el pont de Santander. 

Maite Gàmez, gestora Territorial de BIMSA, explica l’obra complementària a les obres de la 
Via Trajana. Entre altres actuacions significatives es remarca, per petició del veïnat, una 
incorporació d’un tancament a les pistes de petanca perquè les pilotes no surtin a la via. 
També s’incorporaran a l’obra tres taules de ping-pong i una pista de calistènia. 

A la zona de la vorera del teixit industrial s’instal·laran unes pèrgoles per col·locar unes 
guinguetes vinculades a les activitats que es poden generar. En un altre punt s’instal·laran 
uns espais de joc infantil. 

A les zones de les petanques, per donar un grau de privacitat s’implementaran uns 
parterres i uns bancs i se n’intensificarà el verd. 

Respecte al pont de Santander explica que el projecte ha estat molt costós cosa que ha 
complicat l’execució de la proposta. Es vol transformar un pas no accessible en un carrer 
normal i accessible amb menys d’un 6% de pendent, generant voreres d’uns 4,5 metres 
d’amplada. 

Pregunta: Un veí vol saber les dates de les obres. 

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

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
934 027 000 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 

https://youtu.be/4TVAKPzYGKE
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El regidor contesta que totes les obres que no eren d’absoluta emergència s’han hagut 
d’ajornar per la pandèmia amb un retard d’un any. En general, costa fixar una data 
concreta. 

Pregunta: El trànsit es tallarà durant les obres? 

L’obra es farà en suficients fases per minimitzar l’afectació de la via, de manera que només 
es talli durant un mes d’agost dels 17 mesos que dura l’obra i el trànsit és desviarà per la 
rambla Guipúscoa. 

Punt 2. Projecte "Tinguem cura del planeta" de l’institut Bernat Metge. 

La Zulema presenta el projecte on treballen l’eficiència energètica. Van fer una auditoria 
energètica de l’edifici de l’escola i és un model molt alt de consum energètic i van traslladar 
les propostes a la direcció del centre per fer un canvi del model energètic cap a 
l’autoconsum. Una de les alumnes del projecte va ser seleccionada per representar a 
Catalunya a la Conferència Estatal a Madrid. Es vol convertir l'alumnat en Agents Energètics 
del barri però encara ho estan treballant. 

Pregunta: Un veí pregunta si s’ha aplicat en algun lloc o només és teòric. 

Sí, el projecte és teòric però han vist que podrien reduir molt el consum elèctric mitjançant 
les plaques fotovoltaiques, encara que no per escalfar la escola, de manera que s’hauria de 
continuar fent servir el gas. 

Punt 3. Seguiment del Pla de Manteniment del Pla de Barris. 

La Berezi Elorrieta explica la situació del seguiment de Pla de Barris aquests 4 anys. 
Respecte a l’àmbit de salut i educació pública hi ha la continuació dels perfils psicosocials 
als centres educatius, promoure l’accés als estudis universitaris (programa Prometeus), etc. 

En l’àmbit de drets socials, l’equitat de gènere i l’acció comunitària tenen tres accions que 
són la dinamització de la pràctica esportiva a l’aire lliure, l’Estiu Jove i millorar la 
connectivitat wifi als equipaments. 

En l’àmbit de l’habitatge, la continuïtat del programa de finques d’alta complexitat, que té 
un pressupost a banda del de Pla de Barris i s’hi afegeix. 

En l’àmbit de la ocupació, l’impuls econòmic i la economia social tenen un servei laboral de 
proximitat al Casal de Barri La Pau, programes d’ocupació i inserció laboral, continuïtat de la 
Xarxa de Resposta sòcio-econòmica, el projecte “Concilia” i l’estratègia de promoció dels 
polígons de l’Eix Besòs. 

En l’àmbit de l’espai públic i l’accessibilitat, són les obres de Via Trajana i del pont de 
Santander, en les quals col·labora Pla de Barris. 

Pregunta: La Pilar Caballero es sorprèn que no es consideri el barri com a vulnerable, ja 
que considera que està molt malmès. També presenta una queixa respecte a les màquines 
esportives que s’hi han instal·lat. 
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El regidor respon que és important mantenir una bona activitat física durant el cicle vital. 

Pregunta: En Salvador Mañosas demana que s’inclogui a la Palmera dintre del Pla de Barris. 

El regidor i la consellera de barri contesten que la Palmera no requereix de l’actuació de Pla 
de Barris però sí de Districte i que es tenen en compte. La Berezi també comenta que s’han 
invertit 5 milions d’euros i que això s’ha notat molt. 

Punt 4. Pla en l’àmbit de l’antiga Cobega. 

En Joan Carles Melero explica les tres promocions de l’IMAB, la primera a la rambla 
Guipúscoa 163 (64 habitatges), al c. Binèfar, 22 (24 habitatges) i a Camp Arriassa (40 
habitatges). La previsió per acabar els de rbla. Guipúscoa és de 14 mesos, en un principi. 

L’edifici de Binèfar 22 està pensat en fusta per ser més sostenible i més ràpid de construir, 
igual que el que està projectat a Camp Arriassa, que era el més alt d’Espanya fins fa poc, 
quan que es va construir un altre al País Basc. 

L’Esther Ródenas, directora tècnica del Registre de Societats i Habitatge de Protecció 
Oficial, explica que el primer sorteig es va realitzar el dimecres anterior, i ara s’està mirant 
que compleixin els requisits i es preveu atorgar els habitatges a finals de desembre. 

A més, hi ha una reserva territorial del 25% de l’habitatge. A Cobega això representa 19 
habitatges. A més hi ha una reserva del 30% per a joves menors de 35 anys i una altre del 
10% per a famílies monoparentals i un 4% d’habitatges adaptats. Els habitatges seran 
d’entre 40 i 70 metres quadrats amb un preu d’entre 300 € i 500 € per metre. 

Pregunta: Ana Isabel Fernández, de l’AV de la Verneda Alta, i la Raquel Clavero, pregunten 
quants locals i equipaments hi ha reservat per serveis públics. 

El primer bloc de pisos no és de l’IMAB, mentre que els altres dos tenen la planta baixa 
lliure però sense cap ús definit. 

Pregunta: José Barrero pregunta com es fa per apuntar-se al sorteig. També respecte al fet 
que es veu poc arbrat. Per últim, si s’arreglarà el carrer Binèfar. 

Per poder accedir als habitatges protegits, s’ha d’estat inscrit a l'Oficina d’Habitatge, cosa 
que es pot fer trucant al 010, a través del Portal de Tràmits o de manera presencial. La 
primera promoció està tancada però les altres dos encara no s’han fet. 

Respecte al verd, la consellera Eva Campos contesta que el Pla Cobega contempla una 
rambla completament verda, a més que el pàrquing també serà verd. Hi ha una segona 
rambla amb elements de calistènia que complementa el projecte i es pot trobar al web. 

Pel que fa als equipaments, l’Ajuntament està disposat a cedir a la Generalitat l’espai, i l’any 
passat el Consorci va demanar els baixos per traslladar-hi el CAP, i l’Ajuntament ha accedit 
a aquesta cessió. Respecte al tema de les voreres, CORPRO, l’empresa adjudicatària es farà 
càrrec de la vorera que tenen davant i es vol arreglar l’altre per part de Districte. 
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Punt 5. Ampliació del CAP La Pau. 

La Marta Cabanas explica els canvis que s’han anat donant al projecte que han desembocat 
en la cessió de gran part de la primera planta per posar una consulta, cosa que significa un 
increment del 50% de les consultes. 

Pregunta: Patricia Sánchez i Miguel Àngel Padilla volen que els facin arribar el document 
d’acord al qual s’ha arribat i els terminis. També demanden que hi hagi servei de pediatria 
al barri de la Pau, i es va prometre que el Casal Cívic es reubicaria i l'espai original continua 
sense tenir ús. Per últim, pregunta per l’ús que tindrà el local de La Caixa. 

El gerent explica que s’està intentant parlar amb Patrimoni de La Caixa per veure què en 
volen fer i, un cop fet aquest contacte, veure què es pot fer. La Marta Cabanas informa que 
s’està en el punt de revisió i de signatura. Respecte a la pediatria, la doctora Maria José 
Pardo informa que es treballava amb Benestar abans de la pandèmia per garantir que els 
nens i nenes siguin atesos en un espai saludable i segur i per les millors persones 
professionals. 

Pregunta: Una veïna pregunta per la Residència de Gent Gran, que és una mancança de fa 
27 anys. També comenta que a Prim - Gran Via hi ha una zona de patinatge on els patins 
surten i poden caure. 

El regidor explica que l’Ajuntament no té competències per fer la residència, cosa que és 
competència de la Generalitat, i s’hi farà la pressió que sigui possible fer. 

Pregunta: Un veí reclama que s’aclimati el mòdul que hi ha instal·lat al CAP perquè la gent 
passa fred. També, si a l’hora de construir, es pot fer cap amunt. 

El regidor explica que és una ampliació de tots els CAP per gestionar la situació de covid 
actual. La Marta Cabanas informa que està descartat el poder construir cap amunt, ja que 
els arquitectes ho han rebutjat. 

Punt 6. Torn obert de paraules. 

Pregunta: El senyor Liñán pregunta per les vibracions del Metro. 

El gerent respon que és una queixa habitual i que la fan arribar a TMB, i allà fan unes 
anàlisi per veure quina afectació pot provocar als edificis. 

Pregunta: Ana Gómez pregunta per l’Àrea Verda, i comenta que per la nit no s’hi pot 
aparcar. 

El regidor comenta que s’ha d’autoregular, però que s’ha donat el cas de veïns i veïnes que 
treuen el cotxe del pàrquing i l’aparquen al carrer i lloguen les places d’aparcament. Ja està 
passat a BSM. 

Pregunta: Luz Gasque pregunta pels diners per arreglar la façana del barri de la Pau. Per 
fer una rehabilitació es faria càrrec el 80% per part de l’Administració i un 20% per part de 
les persones interessades, però que els requisits administratius ho estan fent impossible. 
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La consellera contesta que les obres il·legals (balcons o aires condicionats que es van fer) 
s’han de retirar i que a Camp Arriassa es va fer i el veïnat està content i s’han de respectar 
els requisits. 

Pregunta: Pamela Manzano, l’edificació de la passarel·la del Pont de Santander i posar nom 
a la plaça situada Puigcerdà – Maresme. 

El regidor diu que ja s’ha contestat a la primera pregunta. 

Pregunta: Lluis Ribas i Guardia pregunta per l’explosió de Proquibasa, si pot tornar a 
passar, ja que no tenen una versió oficial de què va passar. També està a l’espera d’un 
judici per saber si podrà cobrar els desperfectes que li va provocar al seu negoci. 

El regidor contesta que respecte a la investigació no està autoritzat a dir-ne res, i respecte 
al judici no és una informació que ells puguin tenir, ja que no és el seu àmbit. 

Es tanca el Consell de Barri a les 20.08 h.  

Anna Selva 
Secretaria del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Barcelona, 16 de novembre del 2021 


