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Pla de Barris LV-LP 
RESUM REUNIÓ 5È GRUP IMPULSOR DE LA VERNEDA I LA PAU.  
 

Dia: Dimarts 19/06/2018 Hora: 18:00 Lloc: 2a planta del Piramidón 

 
ASSISTENTS 
    

AV Via Trajana 
AV Verneda Alta, Casal Barri Verneda, AMPA El Gronxador 
Escola Els Horts 
Diables de la Verneda / Guspires de Sant Martí 
ASME 
AMPA Bernat Metge 
IES Bernat Metge 
Fundació Futur 
Societat d’Estudis de la Verneda de Sant Martí 
CSS-Verneda Sant Martí, Escola La Pau, Escola l’Arc de Sant Martí 
AMPA La Palmera 
AV Sant Martí, VERN 
Escuela Adultos Sant Martí 
Escola Adults La Verneda-Sant Martí (Ass. Àgora). 
Institut Salvador Seguí 

Pep Garcia Puga, Gerent del Districte de Sant Martí  
Marc Andreu, conseller tècnic del Districte de Sant Martí 
Robert Hernández, tècnic de barri Verneda La Pau 
Jordi Martin, Districte de Sant Martí 
Francesc Carmona, Districte de Sant Martí 
Merche Alvira, Districte de Sant Martí 
Arnau Balcells, Director del Pla de Barris 
Montse Redón, cap de projecte de Pla de Barris 
Laia Torras, participació de Pla de Barris 
Consellers i conselleres de la CUP, d’ERC, del PDeCat, del 
PSC 
 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

Objectiu: Realitzar el seguiment dels programes i projectes en execució en cada un dels àmbits (Drets Socials, Educació, Activitat 
Econòmica i Ecologia urbana) així com un breu balanç econòmica global del Pla. 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

 S’explica l’excepcionalitat d’aquesta reunió del Grup Impulsor per la inclusió de consellers i conselleres de tots els grups polítics del 
Districte. 

 
 També s’explica que durant l’objectiu de la reunió és fer un primer balanç del desenvolupament del Pla de Barris de la Verneda i la 

Pau. 
 

 Per iniciar el balanç, es fa un repàs del projecte de Pla de Barris de la ciutat, dels barris on es treballa i dels àmbits sobre els quals 
s’impulsen accions (educació, drets socials, ecologia urbana i activitat econòmica). A La Verneda i La Pau s’havien previst 42 accions 
a l’inici del Pla però s’han ampliat i actualment ja s’estan executant 55 accions.  

 
 La reunió d’avui és la cinquena del Grup Impulsor, però en el Pla de Barris també es treballa en taules ja existents i en processos de 

participació sobre propostes concretes. També s’han creat nous Grups de Treball per impulsar noves accions amb mirada 
comunitària (GT de Cultura Popular, GT d’Ocupació, GT d’Estiu Jove, Grup motor de Memòria Històrica). 

 
 En relació a la inversió, el pressupost inicial era de 6.887.500,00, l’estimació de despesa necessària per executar tot allò previst és 

de 13.587.500,00 i el pressupost disponible segueix essent de 6.887.500,00 
 

 Es fa un repàs de les accions més significatives des del punt de vista del pressupost d’inversió: 
 Remodelació i millora del Casal de Gent Gran Verneda Alta incorpora millores d’accessibilitat que fa que la proposta (power). Tot i 

ser un Casal de Gent Gran, les millores previstes permetran que altres col·lectius del barri puguin fer-ne un ús comunitari. 
 Reforma, millora i transformació del Casal de Barri La Verneda Alta, que incorpora millores d’accessibilitat i altres programes que 

permetran un ús més extensiu de l’equipament.  
 Millores dels equipaments esportius i d’accés lliure per a ús comunitari. Un assistent comenta si el terreny triangular que feia servir 

la cooperativa Santa Fe es pot ampliar els usos més enllà dels esportius.  
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 Millora de l’espai públic de la Via Trajana per a nous usos comunitaris (després del procés de participació inclou un espai 
d’esports intergeneracional, espai de festes, ampliació de les petanques segons normativa per a fer campionats oficials, 
transformació de l’àrea infantil, horts urbans, espai d’esbarjo de gossos, zona de bar ). Aquesta intervenció inclou, a més, un 
canvi de secció que millora la mobilitat i seguretat de la zona.  

 Millora del carrer Binèfar com a eix connector amb el barri i la ciutat. Està pendent del calendari del Pla Cobega per poder-lo 
executar. 

 Reforma del pont de Santander per sobre de les vies del tren. És un projecte amb molta envergadura, perquè es va descartar fer 
només la passera prevista inicialment (primera fase), i no es tindrà el projecte executiu definitiu fins el mes de maig de 2019. Es 
genera molt de debat sobre la disponibilitat o no de recursos per aquest projecte i sobre els compromisos adquirits. 

 Actuacions per millorar i dignificar espais públics:  
o Marxes Exploratòries.  
o Carrer Camp Arriassa 
o Millores entorns escolars - Ciutat Jugables a la placeta de l’escola de La Pau 

 
 També es repassa la despesa corrent feta en accions fins ara i prevista fins al final del Pla de Barris: 

 Es passa molt ràpidament la part de Drets Socials perquè es demana informació sobre les Escoles Enriquides. La informació de 
totes les accions de l’àmbit de Drets Socials estan recollides en el power-point que està penjat al web del Pla de Barris. 

 Impuls de projectes educatius i suport a les escoles en les tasques socioeducatives: 
o Programa de l’equip docent a l’equip educatiu (Escoles Enriquides), que incorpora nous perfils demanats pels centres 

educatius durant tres cursos escolars, Una representant d’una AMPA intervé dient que aquests perfils no són exactament 
el que necessita cada escola i es genera un cert debat sobre si els perfils han de ser iguals per a totes les escoles o no. 
Es respon que els perfils inclosos són els acordats entre el Consorci d’Educació de Barcelona i la Direcció de Serveis 
Socials, tot i que es considera una prova pilot que s’anirà avaluant i ajustant a partir de l’experiència en el marc del Pla de 
Barris. Tot i això, es valora molt bé la incorporació de nous professionals a les escoles. Les dues representants de centres 
educatius, una directora d’escola de primària i un membre de l’equip directiu de l’institut, valoren molt en positiu com 
s’estan concretant els projectes amb aquests professionals i com s’estan concretant les funcions en relació amb les 
necessitats pròpies de cada centre. 

o Caixa d’Eines, projectes educatius artístics i culturals als centres educatius: es repassen algunes de les activitats fetes i es 
valora molt positivament pels assistents que hi ha participat. Aquesta iniciativa neix en el marc dels Plans de barris i 
compta amb el treball coordinat del Consorci d’Educació, l’Institut Municipal d’Educació, Institut de Cultura de Barcelona, 
amb l’àrea d’innovació educativa. La finalitat és que els centres educatius implementin programes artístics i culturals 
innovadors i de qualitat educativa.  

 Promoció i suport a experiències d'educació en el lleure de base comunitària - BAOBAB. S’explica la implementació del programa 
en el barri, donant suport a l’esplai existent Mijac i donant impuls als campaments urbans durant el mes d’agost. 

 Estratègia de formació professionalitzadora i d’ocupació de la Verneda i la Pau (repàs d’alguns indicadors i l’evolució dels 
programes que estan en execució). 

 Disseny i impuls d’accions per a l’activació econòmica i ocupacional lligades als polígons, que es concreta en un dinamitzador 
industrial que té com a objectiu millorar la competitivitat del teixit econòmic del polígon així com també recollir a partir de la 
prospecció d’empreses els perfils més demandats que generaran ocupació. Es demanen detalls sobre la informació recollida 
pel dinamitzador industrial fruit dels seus contactes amb empreses i s’acorda que es convidarà al dinamitzador a la propera 
reunió del Grup Impulsor. 
 

 Es decideix no repassar exhaustivament totes les accions perquè la reunió s’ha allargat molt i s’emplaça als membres del Grup 
Impulsor a repassar el power-point i a fer arribar comentaris a la cap de projecte, si cal. Finalitza la reunió a les 20:50 hores. 

 
 
  


