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Pla de Barris Verneda i la Pau  
Resum REUNIÓ | 1r Grup Impulsor 

 

Dia: DIMECRES 17/05/2017 Hora: 18:30-21:00 Lloc: Escola La Pau 
 

ASSISTENTS  
     

Districte: 
Conseller tècnic (Marc Andreu) 
Consellera de barri de Verneda i la Pau (Eva Campos) 
Carme Herrero  (Tècnica de barri de Verneda i la Pau) 
 
Entitats/Veïns/es: 
AMPA La Palmera (Raquel i Marina) 
AMPA Bernat Metge (Jose Manuel Ruiz) 
Associació de Veïns La Palmera (Salvador Mañosas) 
Associació de Veïns Via Trajana (Monica Garcia) 
Associació de Veïns La Pau (Rosa, Griñán) 
Associació de Veïns Verneda Alta (Marta Valle) 
Plataforma Zona Nord ( Toni Santos) 
 
 

 
Salvador Seguí 
Sonia i Montse (Escola La Pau) 
Anna i  Tito (Guspires) 
Jose Angel Borlan (Revista el Rebrot i Societat d'Estudis La Verneda 
Sant Martí) 
Luisa Carreño (Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional 
Sant Martí) 
Juan Fernández (ONAH) 
Luisa Paris (ASME) 
Carles Martínez (Eix Comercial Sant Martí) 
 
Pla de Barris: 
Montse Redón (Cap de projecte Verneda i la Pau. Pla de Barris) 
Berta Cendrós (Cap de Participació ciutadana. Pla de Barris) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

- I sessió del  Grup Impulsor. Informar de l’espai de seguiment del Pla de barris 
- INFORMAR de les propostes/actuacions sobre les que s’està treballant.  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
   

Es dona la benvinguda a totes les persones participants.  
Amb el suport d’una presentació es recorda: 

- D’on venim, procés de participació seguit en el marc del Pla de barris 
- Com s’estructura el pla de barris 
- Es comparteix el document de Diagnosi que s’ha elaborat a partir de les entrevistes fetes amb actors claus de territori, la 

jornada de participació veïnal feta a l’IES Bernat Metge i les aportacions recollides per veïnat a la via pública. La diagnosi inclou 
una part d’anàlisi de dades quantitatives i una part qualitativa que orienta les propostes recollides al Pla. 
S’enviarà el link perquè es pugui consultar i descarregar en pdf 
(http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/documents/P1622_PBVerneda_DUN.pdf) 
 

Es recorda que les propostes i el marc general del Pla  es va presentar al darrer consell de barri (7.03.2017), i que els plans  de barris 
estan estructurats en uns objectius, unes propostes  i unes accions que s’aniran concretant al llarg del procés. 
Es lliure un pòster resum que recull aquests objectius, propostes i primeres accions i seguidament es presenta més en detall el conjunt de 
propostes sobre les que s’està treballant.  
 

  
TEMES EXPOSATS EN LA PRESENTACIÓ. PROPOSTES. 4 GRANS ÀMBITS D’ACTUACIÓ.  
   

Educació 
Impuls de projectes educatius, integrals i transformadors i suport a les escoles en tasques socioeducatives 
Millora de l’Institut Bernat Metge (millora d’infraestructures)  i  Escola La Pau (Reforma del Teatre)  
Promoció i suport a experiències d’educació en el lleure de base comunitària (Projecte Baobab) 
Promoció de projectes per potenciar la relació entre famílies, escoles i entorn 



                                        

 2 
 

Drets socials 
Activació de projectes que fomentin les opcions saludables i la promoció de la salut en tot el cicle de vida 
Implementació d’accions concretes de qualitat de vida de gent gran, a partir de relacions intergeneracionals  
Promoció de l’oci saludable en adolescents i Joves 
 

Activitat econòmica 
Disseny d’una estratègia de formació professionalitzadora i d’ocupació 
Disseny d’accions per a l’activació econòmica i ocupacional i la dinamització lligades als polígons.  
Actuacions per a l’impuls de l’Economia Social i Solidària 
 

Ecologia urbana 
Remodelació dels casals: Casal de Barri Verneda Alta i Casal de Gent Gran Verneda Alta 
Millores als equipaments esportius i d’accés lliure per a usos comunitaris 
Reforma del Pont de Santander, del Carrer Binèfar i de la Via Trajana 
Actuacions per millorar i dignificar espais públics i promoure espais de trobada 

S’obre un torn de paraules: 
Referent a la reunió del grup impulsor: 

- Es valora la pluralitat de membres del grup que poden aportar mirades que complementin el treball en el marc del Pla de barris. 
- Es proposa calendaritrzar les sessions per temàtiques de cara a poder profunditzar en cada un dels àmbits (Drets 

Socials/Activitat Econòmica/Educació/Ecologia Urbana-medi urbà). 
- Es demana més concreció del calendari de les actuacions, que incorporarem a la propera sessió de grup impulsor. 

 
Referent al contingut del pla de barris: 
- Reforma del Pont de Santander, Via Trajana i carrer Binèfar. 

Hi ha diferents opinions respecte a la millora de la intervenció a la Via Trajana. Alguns veïns expressen que és millor la opció de 
millorar el carrer Cantàbria com a eix connector si es contempla la reforma del pont. Altres persones estan d’acord que l’eix 
connector de la Via Trajana és el carrer Binèfar i que cal intervenir-hi, ja que a més, és un carrer que comunica amb diferents 
equipaments referents al barri (Casal de Gent Gran Verneda, Casal Infantil el Drac i ASME). 

 
- Joves 

Aquest any s’inicia una experiència d’un programa d’estiu dirigit a adolescents i joves del 26 de juny al 27 de juliol. 
Es proposen tallers a les tardes que cobreixen tota la setmana i que estan repartides a diferents equipaments i espais del barri. 
Aquest programa ha estat dissenyat en col·laboració amb Educadors de Carrer, Serveis de Prevenció i Convivència, Casal Infantil 
el Drac, Ludoteca la Verneda, ASME, Agència de Salut Pública de Barcelona-Projecte Jo+Ve. 

 
- Àlbum de cromos de la Verneda i la Pau 

Recollint algunes aportacions de treballar la memòria històrica, la identitat del barri i vincular escoles i projectes socioeducatius 
amb associacions i entitats del barri, una primera experiència que s’acorda engegar és un àlbum que reculli la història i els 
elements més significatius identitàriament del barri.  
 
En aquest punt, es fa èmfasi en treballar tenint en compte les entitats i els projectes que ja venen treballant en memòria històrica 
al barri (Projecte Fons fotogràfic). Es proposa fer una reunió amb el tècnic referent del projecte Norberto per sumar sinèrgies. 

 
- Percepció  

Es recull la necessitat d’abordar i treballar la convivència al barri.  
 

- Equipaments educatius 
S’informa de les millores que s’han inclòs en el Pla de barris, el teatre de l’escola La Pau i millores d’infraestructures al Bernat 
Metge (millora Xarxa Tic, Laboratoris, Sostre del Gimnàs). Es comparteix  que cal intervenir i millorar els centres educatius per 
garantir la qualitat educativa en els projectes dels centres.  

 
- Salut.  

Es comparteix la importància de recursos en salut i de la necessitat de treballar en aquest sentit. S’informa que hi ha taules de 
treball que s’estan impulsant des de l’Agència de Salut Pública a on es poden traslladar aquestes necessitats i des d’allà treballar 
propostes comunitàriament. 
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- Pistes esportives Carrer Menorca_Rbla Prim 
Es recull la necessitat d’intervenir i millorar les pistes esportives del carrer Menorca amb Rambla Prim, ja que són pistes en molt 
mal estat i que la fan servir joves del barri. Pot ser un espai dinamitzador de pràctiques esportives amb joves. S’aprofita per 
explicar que està previst un estudi d’usos, necessitats i potencialitats dels equipaments i espais de pràctica esportiva a l’aire lliure 
per orientar les intervencions i les propostes de millora. Aquestes pistes seran una de les que es preveu incloure en les futures 
reformes i millores. 

 
Jornada de presentació del Pla de barris 

- No es considera oportú fer-ho en el marc de les festes majors, estan molt liats en la organització de les festes de cada una de 
les zones del barri. 

- Explorar realitzar la presentació en un altre moment, però sí que es valora que sigui una activitat festiva, per a un públic familiar, 
i convidar a veïns i veïnes a participar. 

- També es valora treballar una comunicació potent, espais d’explicació amb entrevistes d’opinió a veïns i veïnes. 
 

Temes que per competències no poden estar inclosos en el pla de barris, però es creu convenient recollir: 
- Manca informació sobre el desenvolupament del Pla Cobega que afecta algunes de les propostes de millora urbana que 

s’inclouen en el Pla de barris. 
- També expressen que hi ha espais públics que no estan recollits al Pla de barris que calen millorar (Can Arriassa, Rambla Prim, 

....) 
 
ACORDS 

• Enviar l’Acta al Grup Impulsor. Adjuntar el Power Point exposat. 
• Queda pendent explicar el procés de participació de Via Trajana i Binèfar. Es convocarà una reunió específica per a 

explicar aquest procés. 
 
ALTRES DOCUMENTS RECOLLITS A LA REUNIÓ.  
L’AMPA La Palmera llegeix un document que han elaborat de propostes per a recollir en el Pla de Barris. 
Es document ha estat consensuat amb AVV Palmera centre, AVV La Pau, AV Via Trajana, AMPA Arc de Sant Martí, AMPA La Palmera 
Bona part de les aportacions es poden treballar en el marc de les propostes del Pla de barris i d’altres es poden traslladar a districte per a 
la seva dinàmica ordinària.  
Recollim aquest document i es sol·licita que el facin arribar per poder adjuntar al resum de la reunió. 
 
ACLARIMENTS 
Que és i per a que serveix el Grup Impulsor?  
El Grup Impulsor és el grup format per les diferents entitats i associacions del territori, a més d’alguns veïns/nes a títol individual.  
Té per objectiu IMPULSAR els projectes, FER-NE EL SEGUIMENT i VETLLAR per la transparència en el desenvolupament del Pla fins la 
fase final.  
(adjuntem document) 
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