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Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Escola La Pau (Extremadura, 15 - sala La Pau) 
Data i hora 18 d’octubre de 2022, a les 18 h. 

Sessió emesa per streaming: youtube.com/watch?v=hiAxH02lBQI 

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

Entitats i equipaments 
 AVV Barri de la Pau 
 AVV La Palmera Centro 
 Vocalia de Gossos de l’AV La Palmera Centro 
 Casal de Barri La Pau 

Ordre del dia 
1. Obres a la Via Trajana (2a fase), i del pont de Santander 
2. Obres a la cuina de l'escola La Pau 
3. Projecte de regeneració urbana del barri de la Pau 
4. Torn obert de paraules 

1. Obres a la Via Trajana (2a fase), i del Pont de Santander 

Maite Gàmez, directora tècnica adjunta de Gestió Territorial de BIMSA, explica dues obres: la 
del pont de Santander, que fa 4 setmanes que ja s’ha iniciat, i la de les 2a fase de Via 
Trajana, que s’adjudicarà al novembre. 

A mode d’introducció es recorda que les obres del pont de Santander es van iniciar el passat 
7 de setembre i està previst que acabin al febrer del 2024. Es un àmbit localitzat en una 
urbanització susceptible de millora on conflueixen vàries infraestructures: un gran col·lector i 
una galeria de telecomunicacions de grans dimensions. Aquesta obra té algunes afectacions 
com el desviament d’una canonada per poder arranjar tots aquests fronts. El principal 
objectiu és que aquest carrer tingui unes condicions de viabilitat com qualsevol altre carrer 
de la ciutat, malgrat que sigui un pont. Pel que fa a l’accessibilitat de vianants i bicicletes, 
actualment les bicicletes han de compartir carril amb trànsit rodat i els i les vianants només 
tenen una passera a mode d’escala. Per tant ara no és accessible. El canvi es produirà en els 
laterals de vial existents. S’urbanitza aquest annex per fer-lo el més semblant a altres carrers 
de la ciutat, amb voreres de tres metros i mig en els llocs més habituals. En alguns àmbits 

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 

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/santmarti 



 

 

Resum d’acords del Consell de Barri de la Verneda i la Pau pàg: 2 

arriba fins els 5 metres. En quant al pont, el vial central es manté ja que sinó no seria 
accessible. També es manté el carril de circulació, un per cada banda, i els carrils de gir 
exclusiu ajudaran a millorar l’entrada i la sortida de la circulació. La proposta planteja la 
incorporació de nou arbrat viari i d'il·luminació que acompanya tot el tram viari. Una de les 
demandes del veïnatge era que aquest vial tingués una bona il·luminació, per tal de millorar 
la seguretat. Una altra qüestió important és que es mantenen aquests passos ràpids a les 
escales perquè els vianants no hagin de donar la volta, sinó aquest recorregut no seria 
accessible. 

El director de l’obra, Albert Suero, passa a explicar la planificació prevista i com impactarà 
l’obra al barri. L’obra va començar el 15 de setembre, i la primera fase durarà fins el febrer. 
A nivell d’afectació, al marge de l’impacte que pot tenir qualsevol obra pel que fa al soroll o 
al recorregut dels vianants; pel que fa al trànsit, no afecta. A partir del 15 de novembre 
començarà una de les fases més agressives a nivell d’afectació. Es crearà una pantalla de 
micropilots a la plataforma superior del pont, ja que s’ha de situar una maquinària dalt del 
pont, i restringeix molt l’amplada de la seva secció actual. Només és possible garantir el pas 
d’un dels dos sentits de circulació. Per això s’ha modificat el plantejament: es deixarà 
operatiu el sentit en direcció Besòs perquè és el que te més trànsit. El trànsit del sentit 
Llobregat quedaria desviat. Durant aquesta fase d’obra que durarà 3 mesos, el trànsit del 
sentit Llobregat quedarà tallat. A partir del mes de febrer, un cop acabats els micropilots, es 
restituirà el trànsit en els dos sentits de circulació. Durant tota la durada de les obres, el que 
és el pas actual a traves de la passera que creua les vies del tren, es mantindrà operatiu, fins 
que estiguin les noves passeres instal·lades. La circulació es seguirà mantenint des del carrer 
de Santander. Els passos de vianants també canviaran, sempre respectant el seu recorregut. 

Aquesta nova fase, com que té una afectació per al trànsit, està prevista que a l’estiu ja que 
el trànsit es tallarà durant 2 mesos. Al novembre es tallarà un dels dos sectors de circulació 
del pont, i a l’estiu es tallarà la circulació completament. Al febrer del 2024 finalitzarà l’obra. 

Pregunta: Al costat de la via tant a una banda com a l’altra, quin es el motiu perquè aquests 
carrers no poden continuar per les parets del pont? No es podrà passar a l’altra banda 
perquè no hi haurà semàfors. Perquè no poden seguir les carreteres als dos costats de la 
via? 

Resposta: Es va considerar aquesta circumstància en el seu moment i es va arribar a la 
conclusió que hi ha dos factors que ho motiven: en primer lloc l’alçada del gàlib és escassa, 
l’alçada màxima que té de cota de paviment del pont, superior a les vies del ferrocarril és de 
5,40 m. Es va considerar que a dia d’avui no hi havia necessitat i havien més repercussions 
negatives. Des d’una mirada de gènere aquests espais no es resolien adequadament. En un 
futur es podria replantejar. 

Es passa a explicar les obres de la Via Trajana que començaran en breu. S’adjudicaran a 
principis de novembre i està previst veure obra efectiva al desembre (vegeu presentació a 
partir del minut 36.16 de l’emissió al YouTube). 

La planificació prevista és la següent: 
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 Adjudicació de les obres: 4 de novembre 2022 
 Inici efectiu de les obres: desembre 2022 
 Finalització de les obres: maig 2023 

Pregunta: Els espais estaran adaptats? 

Maite Gámez comenta que es considera un àmbit accessible però no vol dir que tots els 
espais siguin per a persones amb mobilitat reduïda. Ens referim a accessibilitat universal que 
també inclou deficiències cognitives, invidents. Es considera una zona adaptada perquè les 
activitats principals estan adaptades. Els jocs infantils també seran accessibles. 

Pregunta: Respecte a l’entorn de Via Trajana, quant a la prolongació del c. José Garrido 
Gámez, hi ha previst que el carrer enllaci amb la Via Trajana? Allà s’hi poden enderrocar uns 
edificis obsolets, hi ha prevista alguna actuació? 

El carrer José Garrido Gámez no es perllongarà, però està prevista una rambla verda que va 
de punta a punta i una d’activitats. Això generarà una obertura que la Via Trajana no ha 
tingut mai i això canviarà molt l’accessibilitat a la Verneda Alta i a la Via Trajana. 

3. Projecte de regeneració urbana del barri de la Pau 

David Martínez, gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme, explica els inicis del projecte de 
regeneració urbana que fan des de l’IMU. (es pot seguir l’explicació a partir del minut 51,07 
de l’emissió al YouTube. 

Intervenció: Miguel Romera, de l’AV Barri La Pau, voldria saber quin és el calendari 
d’actuacions properament. Des del barri de la Pau estan molt esperançats que aquesta 
actuació canviï la realitat del barri i poder optar als ajuts. Van sol·licitar a l’Ajuntament que 
comencessin el més aviat possible les inspeccions tècniques de les comunitats; al 2023 
començaran les inspeccions tècniques, i en el segon trimestre, els projectes. L’AV s’ha reunit 
amb les comunitats per informar-los que és una bona oportunitat. L’AV vol col·laborar per 
millorar les condicions dels habitatges del barri de la Pau. 

El regidor expressa l’agraïment pel treball fet per l’AV per la feina feta i la col·laboració amb 
l’Ajuntament per informar als veïns i veïnes. 

Intervenció: El gerent de l’IMU exposa que de les inspeccions oculars s’obtindrà una dada 
que permetrà saber si s’han de fer “catas” o no. El recolzament de la comunitat veïnal serà 
fonamental en aquest procés. Si és necessari, també es faran mesures cautelars en els 
edificis que calgui actuar abans de la intervenció, com per exemple fer apuntalaments. Hi ha 
a disposició una unitat d’emergència contractada. 

Intervenció: Francisco Liñán, president de l’AV Barri La Pau, diu, en referència a 
l’apuntalament del de l’any 85 fins el 2007, que es va fer una intervenció molt important a la 
Pau i aquest problema ja no existeix. El problema actual és que no se sap si hi ha aluminosi i 
s’ha de prevenir per tal de que no aparegui. Les estructures de les torres estan be, el 
problema està en els edificis que s’han fet sense els perimetrals. 
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2. Obres a la cuina de l'escola La Pau. 

El gerent, Josep García Puga, excusa l’assistència d’en Toni García Salanova i explica les 
obres a la cuina de l’escola La Pau. S’hi han fet dues intervencions: la sala La Pau que ja 
disposa de totes les prestacions per a l’escola i el barri, arreglant també la plaça d’entrada i 
sortida, que facilita que les famílies puguin ser-hi a l’hora d’entrada a l’escola i a les tardes a 
la sortida. I la segona actuació ja reclamada per la comunitat educativa era la cuina de 
l’escola. Es van aprovar els 455.000 euros en els pressupostos participatius i les obres estan 
pràcticament acabades. Es preveu que per Nadal es faci una reforma del paviment de la 
cuina que desentonava amb el del menjador per tal de que sigui un paviment continu. La 
cuina nova ja funciona i això és un element clau. 

Pregunta: Aquesta cuina només dona servei a l’escola o és un servei públic? Hi haurà un 
menjador per a persones amb diversitat funcional? 

El gerent explicita que aquesta cuina donarà servei exclusiu a l’escola. 

4. Torn obert de paraules. 

Intervenció: El vicepresident, Salvador Mañosas, expressa les seves felicitacions a la Pau i a 
Via Trajana per la tasca feta. El barri de la Palmera ha reivindicat diverses coses, i en 
aquests moment no en té cap informació. Una d’elles son les actuacions que s’estan fent a 
Pere Calafell, ja que pertany a l’entorn de la Palmera. Al juny es va acordar que el símbol 
emblemàtic de la Palmera estava amb gestions amb Parcs i Jardins i no s’ha rebut cap 
informació sobre aquest tema. Amb la Nau del carrer Puigcerdà, què se’n farà? 

Intervenció: Una persona representant de la Vocalía de Gossos de la Palmera expressa que 
s’ha parlat de les ubicacions equivocades de les zones de gossos i no s’ha rebut cap 
informació de quan es posaran en marxa aquests ZUC’s, si hi haurà senyalització i com se 
n’informarà a les persones usuàries. Es demana una reunió per tractar aquests temes. 

El regidor Escudé indica que des de Parcs i Jardins ens va informar perquè el trasllat de les 
palmeres de Pere Calafell no es podria fer. Quan vingui la primavera hi haurà palmera nova. 
Es un tema tècnic. Respecte a la nau del carrer Puigcerdà és competència de Mercats i en 
triaran l’ús. En referència al Pere Calafell, s’incorporarà l’AV la Palmera a les reunions. Encara 
no s’han fet cap reunió amb entitats. 

El gerent indica que s’està construint l’escola bressol i tot va segons calendari. El projecte 
executiu de l’escola de música ja està acabat i passarà els filtres de l’auditoria tècnica i es 
licitarà el primer trimestre del 2023. S’ha de pujar un pis més en un dels apartats de l’edifici 
Pere Calafell. No és una afectació urbanística, no s’expropia ni es canvien qualificacions. És 
un projecte que va endavant amb totes les reglamentacions. A l’estiu va haver reunió amb 
tècnics d’educació i amb veïns i veïnes i no estan d’acord amb aquestes condicions. Han 
presentat instància i es farà una altra reunió. 
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En les zones de gossos d’ús compartit, Sant Martí és un dels districtes amb més zones, en 
concret 16 zones. Es posaran en marxa a partir del 2023 i això tindrà una campanya 
d’informació important. 

La consellera de barri indica que en relació a la reunió sobre el Pere Calafell es va convocar a 
tots els veïns i veïnes i una cosa positiva que en va sortir va ser treballar amb el veïnatge el 
tema de la coberta verda. 

El vicepresident Mañosas reclama que si hi ha una reunió de les obres del Pere Calafell, l’AV 
la Palmera voldrà assistir-hi perquè són colindants a l’edifici i volen fer-ne el seguiment. 
També reivindica una actuació a la plaça de la Palmera de Sant Martí per fer modificacions. 
Volen fer un concurs de dibuix per a infants. 

Intervenció: Un veí expressa que qualsevol actuació que es faci al districte, es demana poder 
disposar de tota la informació. 

Es tanca el Consell de Barri a les 20 h. 

Gemma Melenchón Garcia 
Secretaria del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Barcelona, 18 d’octubre del 2022 


