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RESUM SESSIÓ CONSELL 
DE BARRI DE VERDUN 

 
 
Data:  02.11.2016 
Lloc:    Casal de Barri, Luz Casanova 6   
Hora:  19:00 hores  
 
MESA: 

Presideix la taula la Sra. Núria Gaig, consellera de barri de Verdun; Sra. Maria Lluïsa 

Serralta, Vice Presidenta del consell de Barri; Sra.Janet Sanz, regidora  de districte 

de Nou Barris, Sr. Carlos Izquierdo, conseller tècnic de districte y Sr. Manuel 

Cubero, conseller de districte. 

 

CONSELLERS/ES PRESENTS:  Sr. Francisco Garcia, conseller PPC,  assignat a 

Verdun; Sr. Juan del Olmo, conseller de Ciutadans assignat a Verdun; Sr. Xavier Fillol, 

conseller de CDC assignat a Verdun. 

 

ENTITATS ASSISTENTS: 

Associació Veïns de Verdun, Fundació Pare Manel, Agrupació Sardanista Ideal d’en 

Clavé i Parroquia de St. Sebastià 

 

ASSISTENTS: 

Aproximadament 30  persones. També és present el tècnic de la Direcció de Serveis a 

les Persones i Territori   Sr. Antonio Cabrera. 

 
 
Ordre del dia 
 
1. Pla de Desenvolupament Econòmic a Nou Barris. 
2. Servei d’educadors per a l’espai públic. 
3. Pla de Salut als barris. 
4. Bus línia 11 i 132 
5. Local Carrer Robert Robert 
6. Precs i preguntes. 

 
 
 
 
 



    
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 

1. Pla de Desenvolupament Econòmic a Nou Barris. 
 

 
El conseller Sr. Manuel Cubero fa una explicació del Pla de 
Desenvolupament econòmic de Proximitat del Districte de Nou Barris, i 
emplaça als assistents a fer aportacions respecte del mateix.  
A grans trets  el Pla te com objectiu incentivar i crear activitat econòmica a 
partir del comerç i l’empreneduria. D’altra banda pretén que Bcn Activa 
apropi els seus serveis al districte i per tant crear nous punts de Dispositius 
de treball als barris. Un a de les línies a potenciar es l’ocupació directa a 
través del Plans d’Ocupació. Durant aquest any  s’han contractat 600 PO 
amb un cost de 3M€. 

 
 

 
 

2. Servei d’educadors per a l’espai públic. 
 
En el marc de la mesura de govern per la convivència es posarà en marxa 
un servei d’educadors per treballar en l’espai públic i les comunitats de 
veïns. Es treballarà en connexió amb el territori i mla seva xarxa veïnal. 
 
 
3. Pla de salut als barris.     
 
La fase de diagnosi ha estat finalitzada (Verdun, Turó de la Peira i Can 
Peguera). 
A la segona fase es definirà i prioritzaran  les actuacions a implementar, de 
manera conjunta amb les  entitats. S’han recollit 14 necessitats que van des 
de consum de substàncies nocives, salut bucodental, etc. Les actuacions 
tindran una duració entre 8 i 10 anys. 
Malgrat la competència, i per tant el pressupost, es de la Generalitat 
l’Ajuntament vetllarà pel desplegament de les polítiques i equipaments de 
salut. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

4. Bus línia 11.   
 
TMB estra revisant la freqüència de pas. Es demana que el 132 passi pel 
Verdun i que conecti amb els diferents centres de salut. 
Al febrer es durà a terme la implantació de la nova xarxa ortogonal, a partir 
d’aquí es faran les adaptacions necessàries, amb l’objectiu de fer una bona 
planificació que permeti una bona connexió. També s’està treballant el 
desplegament de marquesines per peticions específiques. 
 

 
5. Local Robert Robert 

 
S’informa que està finalitzant la negociació amb l’INCASOL per la compra del 
local, abans de la finalització del 2016. El programa funcional (dotació 
econòmica) estarà en funció del projecte, que s’hauria de tenir enllestit 
durant aquest any, proposta d’usus del local, tant per activitats com per 
serveis municipals.  
 
 
6. Precs i preguntes 

 
Es posen de manifest temes diversos de petit manteniment: 
 
-Almansa /Góngora, baden poc adequat 
-c/Batllori i Joan riera escocells en mal estat. 
-Retirar cartell d’obra de petanques 
-demanda de bandes rugoses a la sortida de la ronda 
-Bandes poc adequades a Góngora i Marín. 
 
També es posen de manifest diferents temes d’incivisme: 
-Mal us  de guals (góngora 66) 
-cotxes a la vorera 
-problemes de soroll C/D Bon Area, c/Mas Duran 
-aparcament doble filera, c/góngora) 
-excrements de gossos, c/góngora. 
 
Temes de seguretat: 
-c/góngora, pl. Joan riera, c/pare rodes 
 
Altres: 
-cobriment de la Ronda 
-manca de Casal de joves 
 

 
Tancament de la sessió 
La reunió s’aixeca a les 20:30 hores. 
 
 


