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Pla de Barris Verneda i la Pau  
Resum REUNIÓ | 2n Grup Impulsor 

 

Dia: 27/06/2017 
Hora: 17.00-19.00 Lloc: Casal de Barri Verneda Alta 

 
ASSISTENTS  
     

Districte: 
Consellera de barri de Verneda i la Pau (Eva Campos) 
Carme Herrero  (Tècnica de barri de Verneda i la Pau) 
 
Entitats/Veïns/es: 
Raquel Clavero (AMPA La Palmera) 
Salvador Mañosas (Associació de Veïns La Palmera  
Monica Garcia (Associació de Veïns Via Trajana) 
Rosa Gumí (Associació de Veïns La Pau ) 
Marta Valler (Associació de Veïns Verneda Alta) 
Raquel Garriga (Guspires) 
Jose Angel Borlan (Revista el Rebrot i Societat d'Estudis La Verneda 
Sant Martí) 
Luisa Paris /Ezequiel  (ASME) 
Paco Lopez (Entitat Rociera de la Pau) 
 
 

 
 
Pla de Barris: 
Montse Redón (Cap de projecte Pla de Barris Verneda i la Pau) 
Nuria Borrut ( Pla de Barris-Eix  Besòs) 
Maite Batlle (Pla de Barris-Comunicació) 
 
Convidades: EIDOS Dinamització Social 
Carol Blesa 
Yolanda Gimenez 
 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

- Informar de l programa Estiu Jove: Tallers i activitats per adolescents i joves 
- Procés participatiu per  Via Trajana /Binèfar 
- Presentació del Pla de barris a la Verneda i la Pau 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ / TEMES EXPOSATS 
   

Es dona la benvinguda a totes les persones participants.  
 

1. Programa estiu Jove: 

S’explica que s’ha iniciat un programa pilot a l’estiu dirigit a adolescents i joves del barri. El programa Estiu Jove neix amb 
un doble objectiu: promocionar un oci saludable i reduir les desigualtats existents en l’accés a la cultura, el lleure i l’esport en 
adolescents i joves del barri. 

Durant el mes de juliol, podran participar  en activitats esportives de bàsquet, futbol, bàdminton o voleibol, i a diversos tallers 
on aprenen a dominar algunes tècniques de circ, de danses urbanes o a reparar una bicicleta. També s’han programat 
sessions d’orientació per adolescents sobre sexualitat i sobre la pròpia imatge. 

El programa Estiu Jove ha estat fruit d’un procés liderat pel Districte de Sant Martí i el Pla de Barris, amb la col·laboració de 
diferents equipaments i serveis del territori: Casal Infantil El Drac, Ludoteca Verneda Alta, Dinamització Espai Trajana, 
Projecte Jo+ve, ASME, educadors de carrer – APCs Socials i el Servei de Prevenció i Convivència Verneda i la Pau. 

Pel bon funcionament del programa hi ha una entitat coordinadora que és ASME. També, fruit del treball de coordinació i en 
xarxa, s’han pogut contractar 4 joves del projecte Jo+Ve com a auxiliars d’activitats esportives. 

S’adjunta el flyer amb el programa d’activitats complet 
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2. Procés de participació Via Trajana i Binèfar 

 
S’informa que s’impulsa un procés participat per millorar els entorns Via Trajana/Binèfar. 
S’inclou a la proposta 16 – Reforma del pont de Santander, del carrer Binèfar i de la Via Trajana 

 Acció 16.2 – Millora del carrer Binèfar com a eix connector 
 Acció 16.3 – Millora de l’espai públic de la Via Trajana per a nous usos comunitaris. 

La Via Trajana és una de les àrees que presenta un major grau d’aïllament respecte la resta de la Verneda i la Pau a causa 
de la quantitat d’infraestructures que la travessen (vies fèrries i polígons). Per aquest motiu, el Pla de Barris planteja una 
intervenció per a recuperar nous espais per a usos comunitaris i millorar-ne la connectivitat. 

Aquest projecte motor inclou tres grans accions: 

– Transformar la Via Trajana en un eix comunitari (reurbanització de la vorera de Via Trajana) 
– Humanitzar el carrer Binèfar. 
– Reformar el Pont de Santander. 

Els objectius específics del Pla de Barris en l’entorn de la Via Trajana/Binèfar són: 

– Millorar la connectivitat de les zones més aïllades. 
– Generar nous usos socials i comunitaris: espai socioeducatiu de petanca i horts urbans. 
– Ordenar el transport públic i el privat, bicicleta, vianants, accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, 

carril de serveis (aparcament, altres). 
– Espai públic i verd urbà.  

Amb l’objectiu de fer una diagnosi participada amb el veïnat de la Via Trajana, s’han programat diferents sessions: 

 Dijous 6 (matí) – Sessió tècnica amb professionals dels equipaments (Binèfar_Trajana) 
 Dijous 6 (tarda) – Sessió amb entitats de Via Trajana 
 Dimarts 18 – Jornada oberta a veïnat (18.00 a 20.00h) 

L’entitat encarregada del procés participat és EIDOS, entitat convidada en aquest grup impulsor. 

PLA DE TREBALL I CALENDARI  

- Juliol / Setembre 2017: procés participatiu previ al concurs. 
- Octubre 2017: finalització de la diagnosi i redacció de l’avantprojecte. 
- Febrer 2018: lliurament del projecte executiu. 
- Setembre 2018: licitació i inici de les obres. 

S’adjunta el power point amb la presentació que es va utilitzar a la sessió. 
 

  
   

 
3. Jornada de presentació del Pla de barris 

 
La Maite Batlle, referent de comunicació per plans de barri a Foment de Ciutat, informa de la proposta de jornada de 
presentació dels Plans de barris.  
S’obre el torn de participació. 
 
Data: 
La proposta és que sigui una jornada familiar, que puguin participar els pares, mares i nens/es que encara no han començat 
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l’escola.  
Mirarem d’organitzar alguna dinamització infantil i vincular projectes que existeixen al barri. 
La propera activitat a l’espai públic que s’organitza en el barri serà la castanyada. Com que ens anem molt  enllà, es proposa 
una data més propera, i a proposta de l’AMPA La Palmera, es concreta per la primera setmana de setembre, el dijous 7 de 
setembre. 
 
Explicació del Pla de barris – Comunicació: 
Espais per poder explicar el Pla de Barris a  través de: 

1. Estructura física: plafons dinàmics. 
2. Exposicions orals: xerrades, entrevistes. 
3. Espai de trobada amb mitjans de comunicació (Betevé, mitjans locals, etc...) 

 
Espais de participació: 

 Mural del barri. 
            Es construirà un mural a través de fotografies que els veïns i veïnes es vulguin fer durant l’acte. 

 Espai musical: “Playlist del barri” , amb les propostes musicals dels veïns i veïnes  
 
Peces gràfiques- difusió 
Cartelleria amb persones del barri 
Merchandising: amb bosses i txapes del barri 
 
Persones proposades al grup impulsor pel cartell: 

- Marta Valle i el seu nen – AVV Verneda Alta 
- Salvador Mañosas – AVV La Palmera 
- Monica Garcia/Juani – AVV Via Trajana 
- Dos Joves Guspires 
- Laura i els seus fills - Mare de l’AMPA la Palmera 
- Luisa/Ezequiel (ASME) 
- Noi que proposa la Marta Valle 

 
Des de Comunicació de Pla de barris, es posaran en contacte amb les persones que van sortir. Per cada barri es preveuen 4 
persones diferents.  
 
Espai: 
Després de valorar diferents espais, es proposa que l’espai que pot generar més activitat és: 
Final de la Rambla Prim amb Guipúzcoa. 
 
 

ACORDS 
 Adjuntar el Power Point exposat i el flyer del programa estiu jove 
 Presentació del Pla de barris Verneda i la Pau  el  dijous 7 de setembre.  

 
  

 Propera reunió del grup Impulsor: dimarts 4 de setembre, de 18.00 a 20.00h.  
 
 
 


