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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 Escola La Pau (Extremadura, 15 -sala La Pau) 
Data i hora 12 de maig de 2022 a les 18 h. 
 Sessió emesa per streaming: youtu.be/GWBIqZmPOsY 
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 
Entitats i equipaments 
 AVV Barri de La Pau 
 AV La Verneda Alta 
 Vocalia de Gossos de l’AV La Palmera Centre 
 Centre d’Estudis Sant Martí 
 Assemblea de joves Verneda 73 
Ordre del dia 

1. La Pau. Nou àmbit de Regeneració Urbana. 
2. Intervenció a Estació AVE Sant Martí - Sagrera. 
3. Zones d'Ús Compartit (ZUC). 
4. Torn obert de paraules. 

1. La Pau. Nou àmbit de Regeneració Urbana. 
La Regeneració Urbana forma part les polítiques públiques d'aquest govern i pretén 
intervenir tant en els edificis com en els entorns urbans per tal que siguin més eficients. Per 
tant millorant les edificacions i els espais vinculats. Prèviament, s’ha de garantir la solidesa 
dels edificis i comprovar tant els problemes com humitats com els estructurals. 
Partim d'un estudi global en 5 nivells, que estudien 5 aspectes diferents (espai públic, 
qualitat de l’aire, educació, sanitat i estructura de les edificacions). Se centraran en l’àmbit 
territorial de la Pau fent un cens de com estan els edificis en aquest moment mitjançant un 
mostreig. Les fases per les quals passa la Regeneració Urbana són les següents: 
1.- Informació: mitjançant aquest Consell de Barri i campanyes de porta a porta. 
2.- Inspeccions: per poder avaluar l’estat real dels edificis  per poder fer una diagnosi 
mitjançant mostres de la estructura. Al veïnat se li farà retorn. 
3.- Redactar el projecte tècnic: hi ha un tema de dinamització social de les comunitats per 
poder resoldre problemes paral·lelament al treball tècnic. El projecte de rehabilitació que es 
durà a terme es divideix en dos: una part centrada en rehabilitar estructuralment els edificis 

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 

http://youtu.be/GWBIqZmPOsY


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

Pàg. 2 

 

 

 

(impermeabilització, aïllament, etc.) i una part centrada en la viabilitat de la instal·lació d’un 
ascensor i/o de plaques solars a l’edifici. 
4.- Ajuda en la tramitació dels ajuts. 
En aquest moment s’ha de publicar una convocatòria en el marc del Consorci d’Habitatge, 
que s’aprovarà en un mes on es reflectirà els percentatges que pagarà l’Ajuntament, el 
veïnatge i els fons europeus del Next Generation. 
També s’està redactant el que es coneix com el ERRP (Entorns Residencials de Rehabilitació 
Programada) on s’inclourà la Pau com un àmbit de regeneració que haurà d’aprovar el 
Ministeri i la Generalitat. 
A més, es contractarà a una persona per recollir totes les intervencions prèvies que s’han 
realitzat al barri amb l’ajuda del veïnatge i el Districte. 
Es dedicarà tota la resta de l’any per poder fer la diagnosi del barri i les obres estan previstes 
ja cara al 2023, però si es detecta algun tipus d'actuació que sigui urgent es prioritzarà i 
s'actuarà de manera paral·lela a la diagnosi. 
Per últim, quan la campanya estigui a punt d’arrencar s'instal·larà una oficina d’informació, 
que es va dimensionant a mesura que la feina augmenti. Està prevista la instal·lació però no 
la data en la que s’instal·larà. 
Pregunta: El Sr. Miguel Romera Lorenzo, de l’AVV del Barri de la PAU: volen que funcioni 
aquest projecte i ofereixen tota la seva col·laboració. Entenen que l'oficina d'informació 
estarà instal·lada a la Pau. Volen que la diagnosi comenci el més aviat possible. Volen saber 
si hi ha una estimació del pressupost global per aa Pau. També volen saber les condicions 
econòmiques per les comunitats. 
El regidor agraeix la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de la Pau. El Sr. 
Cremades respon que han fet un estudi per saber els percentatges de subvenció que es 
vincula a l’Index de Renda respecte a la mitjana de Barcelona on els barris amb pitjor renda 
tindran més percentatge de subvenció, però encara no està tancat així que no es pot 
concretar perquè s’aprovarà aquesta setmana. També es respectarà les subvencions més 
avantatjoses per la ciutadania fruits d´acords anteriors. Respecte a l'Oficina, sempre es 
busca trobar el lloc més cèntric possible i s’està valorant un petit espai a l’edifici del 
Piramidón que, inicialment, serà molt senzilla per començar i s’anirà aterrant. Comenta 
també que el pressupost no és una dada crítica pel projecte perquè els fons del Next 
Generation són molt grans i s’ha de fer molt bé per poder rebre aquests diners. S’ha de dur 
a terme un projecte excel·lent, a millor projecte, més fons. Per tant davant del dubtes sobre 
la qualitat de la regeneració es garantitza la seva qualitat més alta. Volen començar la 
campanya d'inspecció al setembre després de fer el recull de dades durant els mesos d’estiu. 
Un cop s'hagi de redactar el projecte de la campanya s'ha de licitar i passaran 6 mesos fins 
que es firma el contracte i és una cosa que no es pot saltar; és obligatori per llei. Calcula un 
any fins a començar les actuacions encara que, si troben una patologia molt greu a un 
edifici, es faran accions per evitar mals majors (xarxes, puntals, etc.) i, fins i tot, començar la 
redacció del projecte abans per retallar els terminis. 
A una nova pregunta del senyor Romera, es confirma que la campanya està prevista per al 
setembre de 2023. 
Pregunta: El Sr. Francisco Liñan Muñoz, de l’AVV del Barri de la Pau, explica que els primers 
habitants de la Pau van venir a viure a habitatges de protecció oficials i que no tenen les 
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mateixes condicions que els edificis que es van anar construint més endavant i que tenen 
molts problemes com ciment aluminós, no tenen càmera d’aire, una mala impermeabilització. 
Pregunta quins són els plans a llarg termini ja que els problemes no s’arreglaran i considera 
que es gastar el diners públics. 
El Sr. Cremades comenta que pel tema de la cambra d’aire s’hauran de trobar solucions, 
donat que no és imprescindible tenir càmera d’aire però que les solucions passaran per fer 
un tipus d’aïllament diferent. 

2. Intervenció a Estació AVE Sant Martí - Sagrera. 
El Sr. Joan Baltà explica els següent punts relacionats amb les obres: 

- L’estat dels carrils bicis projectats i executats que es poden veure al powerpoint adjunt a 
aquest Resum d’Acords. 

- La Torre del Fang, entorn de la qual es farà una urbanització, va ser ocupada però ja està 
lliure i es podran fer les actuacions previstes al voltants. 

- Actuació finalitzada dels grans col·lectors que desaigüen les aigües de la muntanya al mar 
i que s’han fet més amples. 

- El mes que ve es convocarà el concurs d’idees del Sector de Prim un cop aprovada el pla 
d’ordenació municipal. 

- Es construirà un dipòsit de retenció d’aigües pluvials per evitar inundacions a la zona 
baixa de la rambla de Prim i entorns amb un cost de 40 milions de euros. 

- L’estructura de l’estació intermodal de la Sagrera ja rep a l’interior la línia de Mataró, però 
les línies d’alta velocitat encara estan al descobert. Està previst que aquest any la línia de 
Granollers també passi per l’interior de la estació. 

- Es busca renaturalitzar el parc de Sant Martí que també serveixi per accedir a l’estació 
amb un sistema de basses per evitar inundacions a l’estació i treure de la superfície els 
taxis que hi donen servei. 

La consellera, la Sra. Eva Campos, pren la paraula per explicar que, respecte a la circulació 
del polígon industrial, ja s’ha ampliat una rotonda a Sant Andreu i s’està treballant amb Sant 
Adrià per poder redistribuir la circulació. Respecte al parc logístic del Cuidem, a mitjans de 
juny ja no funcionarà per les nits i, a més, ho allunyaran tot el que es pugui del veïnatge. 
Pregunta: La Sra. Ana Isabel Fernàndez Vadillo, de l’AV La Verneda Alta: el veïnatge del 
carrer Cantabria suporta un augment exponencial del tràfic pesant i contaminant i amb molts 
embussos i demana tornar a obrir la ronda de Sant Martí. 
El Sr. Baltà comenta que dintre del projecte de reposició es contempla l’obertura de la ronda 
de Sant Martí, que també inclou una obra a la mateixa ronda. 
Pregunta: El Sr. Antoni Santos diu que no veu l’àrea de gossos als plànols. 
El Sr. Baltà contesta que són dibuixos orientatius i que el projecte encara s’està redactant i 
que l’àrea de gossos està contemplada i tornarà a aparèixer quan estigui redactat. 

3. Zones d'Ús Compartit (ZUC). 
El gerent explica com queden les ZUC al barri però el plànol i l’horari presentat no era el 
correcte. S’adjuntarà el powerpoint correcte com a annex d’aquest resum d’acords. 
Pregunta: La Sra. Francesca Rodríguez Gratacós, de la Vocalia de Gossos de l’AV La Palmera 
Centre, explica que la seva vocalia està pel civisme i la sensibilització del món animal. 
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Considera que la ZUC de Gran Via no l’han demanat mai i reclamen una diferent, que ja 
s’està utilitzant per passejar gossos. 
La consellera Campos diu que el que es va pactar amb les entitats és el compromís que es 
durà a terme i es disculpa per les errades al plànol presentat. 

4. Torn obert de paraules. 
Preguntes que es van presentar en la Comissió de Seguiment: 
1. Qui és el propietari de l’espai verd que està situat al costat del Casal de Barri de la 

Verneda? Té previst l’Ajuntament fer algun tipus d’intervenció? 
El gerent contesta que aquest espai és propietat de l’INCASOL de la Generalitat de 
Catalunya. El que està previst en aquest moments és que el solar està qualificat com a 
equipament i es vol tirar endavant una promoció d’habitatge ocupacional amb un 
equipament a la planta baixa. L’Ajuntament ha començat converses amb la Generalitat 
perquè aquest equipament tingui relació amb la Verneda Alta. Una previsió inicial de 4 anys. 
2. Què es farà en l’espai on es tenia projectat les cuines industrials? 
El gerent contesta que aquest espai s’ha adquirit per Mercats de Barcelona per incorporar-lo 
dintre del mercat de Sant Martí. 
El Sr. Salvador Mañosas de l’AVV La Palmera Centro, pren la paraula per reclamar aquest 
espai per al veïnatge, per a gent jove, gent gran, etc. També comenta que va enviar una 
carta al Districte de la qual no ha rebut resposta. 
El regidor contesta que es miraran les necessitats del barri per poder acollir-les en aquest 
equipament si fos possible. 
3. Quins són els motius pels quals l’agent TIC i les activitats de la Caixa d’Eines que es van 

desenvolupar en el marc de Pla de Barris no continuen en el col·legi de La Palmera? 
La consellera, la Sra. Eva Campos, contesta que Pla de Barris a la Verneda i la Pau està 
consolidat i es considera que està en manteniment. Quan es va passar la petició al Consorci 
d’Educació es va veure que els criteris de l’escola estaven per sobre del que es necessitava 
per considerar-se estructural. Calcula que ens uns 15 dies s’espera la resposta del Consorci 
per donar una resposta a l’AMPA de l’escola. 
Pregunta: La Sra. Arantxa Moran, del Centre de d’Estudis Sant Martí, pregunta com està el 
tema d'aconseguir el BCIL per a la masia Can Riera, i si se sap ja la data de finalització de les 
obres del passatge Arriassa i la futura inauguració del nou mosaic d'Armand Olivé. 
El gerent contesta que a Camp Arriassa sembla que estan finalitzant encara que la data 
prevista era pel febrer i preveu fer la descoberta del mosaic d'Armand Olivé després de 
l’estiu. Respecte a la masia Can Riera, el Districte no és l’òrgan competent però Ecologia 
Urbana està fent un nou catàleg de patrimoni i s’inclourà aquesta masia. 
Pregunta: El Sr. Marc Benito Gómez, de l’Assemblea de joves Verneda 73: intervenció 
consultiva a prop de la situació i posició de l'Ajuntament respecte a l'existència d'espais per a 
joves a la Verneda perquè els joves no marxin a altres barris i que l’oci que hi ha al barri no 
és positiu (pel foment del consum d’alcohol, etc.). 
El regidor contesta que s’està treballant amb la Coordinadora VERN i l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Martí per donar-los un espai pels joves cap a l’octubre. 
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Pregunta: El Sr. Àngel, de l’AVV La Palmera Centro, fa reclamacions respecte a la dificultat 
que té la gent gran d’un barri de caire popular com és la Verneda i la Pau. 
El regidor contesta que l’Ajuntament no té les competències respecte a les residències de 
gent gran, que l’espai comprat per Mercats ha d’estar destinat a Mercats i que el Pla Cobega 
té un percentatge de pisos de protecció oficial al 50% i no al 30%. La consellera Campos 
també informa que hi hauran pisos a Cobega tutelats per gent gran. 
Pregunta: El Sr. Gil explica que el veïnatge està preocupat pel CAP de la Pau que no té servei 
de pediatria. 
La consellera Campos, explica que el CAP de la Pau té prevista una ampliació i, pel tema de 
la pediatria s’ha aconseguit que torni al CAP uns dies i unes hores però que continuaran 
pressionant per aconseguir més. 
Pregunta: Una veïna de la plaça de la Palmera de Sant Martí diu que hi ha molta gent 
dormint al carrer. 
El gerent explica que hi ha unes 2.000 persones dormen al carrer en Barcelona, que estan 
identificades i es destinen recursos per atendre aquestes persones, amb una xarxa d’albergs 
per acollir a 1.500 persones però s’ha de tenir en compte que hi ha gent que no volen 
aquestes ajudes o que acaben d’arribar. També fa menció a totes les entitats que treballen 
amb l’Administració per treballar per aquest tema. 
Es tanca el Consell de Barri a les 20 h. 

Merche Alvira 
Cap de la Franja del Besòs 
Barcelona, 13 de maig de 2022 
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