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Consell de Barri la Verneda - la Pau
Assumpte

Resum d’acords del Consell de.Barri la Verneda – la Pau

Lloc

Casal de barri la Verneda, c/Santander

Data – Hora

17 d’octubre, a les 18:30h (s’inicia la sessió a les 18:35h)

Assistents

Josep M. Montaner

President

Salvador Mañosas

Vicepresident

Marc Andreu

Conseller Tècnic

Jordi Martín

Conseller

Eva Campos

Consellera

M. Eugènia Angulo

Consellera

Oriol Puig

Conseller

Fernando Gómez i Carvajal

Conseller

José Luis Sánchez

Grup Municipal C’S

Josep Garcia Puga

Gerent

Glòria i Germinal

AVV la Verneda

Salvador Mañosas

AVV la Palmera

Diego Hornos

AVV la Pau

Antonio Santos

AVV Sant Martí de
Provençals

Francisco Javier Fouz

Agrupació Música del Taxi

José Sierra

Casal d’avis Verneda Alta

Entitats

Núm 6
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Luis Rodríguez

AVV la Palmera

Juan Gallardo i Luisa Paris

ASME

Yliana Simancas

Fem Salut, fem barri

Vicky Pesquero

AVV la Palmera

José Gil

Casal de Gent Gran de
Sant Martí

Nombre de ciutadans a títol individual: 60 persones

Ordre del dia:


Presentació Pla de Barris



Desenvolupament Àrea Verda d’aparcament



Torn obert de paraules

El regidor dona la benvinguda als assistents i dona la paraula al conseller tècnic per
parlar al primer punt de l’ordre del dia: la presentació del Pla de Barris.
El conseller tècnic explica que el Pla de Barris de la Verneda – la Pau serà s’iniciarà a
partir de gener-febrer 2017. Ja existeix ha un certa experiència amb aquest Pla, ja que
s’ha estat treballant en els barris de Baró de Viver, Trinitat Vella i Besòs Maresme. És
per això que a la Verneda – la Pau la seva implementació serà més ràpida i operativa,
es presentarà un calendari del Pla i es conformarà una comissió ciutadana integrada
per entitats, col·lectius, veïns i veïnes del barri. L’objectiu del Pla és reequilibrar els
barris pel que fa a projectes socials, educatius, formatius, ocupacionals, urbanístics...
el conseller tècnic dona la paraula a Foment de ciutat a l’Arnau Balcells i la Montse
Redon que expliquen els àmbits d’actuació del Pla: el Medi Urbà, les activitats
econòmiques, els drets de la ciutadania i l’educació. La Montse Redon explica que el
Pla es fa des d’una mirada de proximitat, de la mà de veïns i veïnes. I el Pla no parteix
de 0, es segueixen les línies del PAM-PAD i de Salut Comunitària. Hi ha 4 àmbits de
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treball on s’aportaran propostes concretes. Aquests quatre eixos sumaran des de tots
els àmbits.
Pel que fa al calendari:
1. Fase de Diagnosi i definició d’objectius
2. Fase: Pla de Participació: treball de les propostes i esborrany de les línies
d’actuació
3. Fase: Document consensuat
Es crearà un grup impulsor del projecte .
S’obre un torn de paraules:


Sra. Blanca Boton. Explica la degradació que ha patit el barri, aporta
documents sobre la degradació de l’aparcament davant del metro la Pau i la
desestructuració que pateixen les famílies. Parla de la degradació dels pisos de
Camp Arriassa i la situació de la pl. de la Verneda.



Sr. Francisco Liñan, veí de la Pau. Explica com un barri amb una trajectòria
tant democràtica, com és el barri de la Pau, amb 50 anys d’existència està fet
un desastre, el no seguiment de la remodelació del barri amb la problemàtica
dels pisos de la obra sindical del hogar, les obres de reforma no estan ben
fetes, hi ha humitats, mala pavimentació, ningú demana responsabilitats. La
seva Associació de Veïns, una de les més lluitadores ha perdut tota credibilitat,
ja no es demanen guarderies, ni residències... el barri està mancat
d’equipaments.



Sr. José Antonio Claver, veí de la Rambla Prim, explica que no hi ha
manteniment, voreres davant del Caprabo destrossada, jocs infantils obsolets i
sense manteniment, no tenen cautxtú com la resta de parcs. Per part de Parc i
Jardins no hi ha manteniment a la Rambla Prim. No hi ha àrea de gossos. Des
de que es va fer la Rambla Prim, no ha hagut inversió, està deteriorada i molt
deixada.

Contesta del conseller tècnic: Anem prenent nota per recollir-ho al Pla de Barris
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Sra. M. Jesús, veïna de la Pau constata que encara hi ha aluminosi al barri de
la Pau i que Adigsa va signar un document conforme ho arreglarien i no s’ha
complert. També voldria saber qui i com es defineixen els grups de treball.



Sra. M. Teresa Baca, veïna del c/Santander, 16 explica que l’edifici tremola
quan passa el bus. Els ciments estan malament i han fet una cata. També
explica que el casal de la gent gran Verneda Alta, al c/Binèfar no està
senyalitzat.



Sra. Glòria Maestre, de l’AVV de la Verneda Alta, explica la degradació que ha
patit el barri durant aquests anys: incivisme, dogra...



Sr. Antonio Martínez, veí de la Rambla Prim, explica que la sortida del metro de
la pau està mal asfaltat. Els arbres de la Rambla Prim es van tallar al juliol i
estan mal tallats, uns arbres a sobre d’uns altres. La Rambla Prim està molt
deteriorada. Pel que fa a Camp Ariassa hi ha molts gossos perillosos quan no
plou.



Sr. Enric Gil, veí de Rambla Guipúscoa 172. Moltes deficiències en la reparació
dels habitatges del grup la Pau. S’ha incomplert el deure d’inspecció, hi hauran
sancions a les persones responsables, hi ha temps fins el 31/12/16 que és
quan venç el termini per presentar el document de la inspecció tècnica de
l’edifici. Davant d’aquesta mala actuació es demana ajut a l’administració
perquè no es multi als veïns.



Sr. Salvador Mañoses, president AVV la Palmera. Explica que el Pla de Barris
s’ha d’aplicar a tots els territoris que conformen el barri de la verneda – la Pau:
la Verneda, la Pau, la Palmera i la Trajana. I apunta que a la comissió s’inclogui
a la gent de comerç.



Sr. Alberto Garcés, veï del c/Santander, 1. Explica que el solar que està al
costat de l’Insitut Salvador Seguí està molt brut.



Sra. Ana Ma. Explica que el descampat del camí de la verneda està molt brut.
Demana que es comenci a multar. Explica que la freqüència dels autobusos
26/36 i 40 és inadequada, que es triga una hora en arribar a l’Hospital del Mar.



Sr. José Sierra es queixa de l’accessibilitat del casal de Gent Gran Verneda
Alta. També vol saber qui determina quines són les persones que poden anar a
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dinar al menjador social. Demana més vigilància al casal, ja han entrat dosc
cops.


Sra. Belén, veïna del barri la Pau. Expressa la necessitat d’un equipament: una
residència de gent gran

Es dona resposta a les intervencions:


Montse Redon: El propi Pla de barris determinarà els grups de treball, seran
diferents per cada tema. El grup impulsor vetllarà pel seu funcionament i per a
la realització de les diferents taules



Marc Andreu:
o

Els habitatges són uns dels aspectes a treballar en el Pla de Barris,
parcs, carrers.

o

El Pla de barris inclourà els 4 barris: la Verneda, la Pau, la Palmera, i la
Trajana, el veïnat, l’associació de comerciants i a el polígon industrial.

o

Pel que fa a les qüestions urbanístiques, el solar de covega és un solar
privat .

o

Es treballaran qüestions concretes: l’accessibilitat del casal d’avis de la
Verneda Alta.

o

Amb el tema dels autobusos manca per implementar la darrera fase. I
s’estudiaran les freqüències.



Josep M. Montaner: Hi hauran actuacions que estaran incloses en el PAD i
moltes d’altres en el Pla de Barris, en Rambla Prim s’han reparat alguns punts.
Existeixen ajuts per intervencions en habitatge (ITES), alguns 100%
subvencionats i també per a la instal·lació d’ascensors. Pel que fa als
problemes dels habitatges del barri hi ha una reunió per treballar tots aquests
temes i per saber qui és l’estat de la qüestió. El solar Covega és privat i ha de
cedir un espai, però les gestions no estan molt adelantades.





El gerent del Districte explica que es repassaran les qüestions menors:
o

Poda a Guipúscoa

o

Bassal

o

Neteja solar al costat del Salvador Seguir

La consellera de Barri, l’Ea Campos explica que el Pla de barris permetrà fer
actuacions extraordinàries en funció de les necessitats del barri.
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En Marc Andreu explica que pel que fa a la residència de Gent Gran és
competència de la Generalitat, encara que l’Ajuntament tingui bona voluntat per
cedir el solar, però no pot fer residències.



Pel que fa al grup impulsor, pot estar format per l’AVV, l’Associació de
comerciants... la qual cosa no exclou cap altre entitat del barri, ni veïns i veïnes
particulars que vulguin participar.



L’Eva Campos explica que ja s’havia fet subsidiàriament la neteja del
desbrossat del carrer Santander. I que s’instarà als propietaris a fer-ho i si no
ho fan es tornarà afer subsidiàriament. També explica que al barri hi haurà un
espai d’esbarjo de gossos de 2000 metres quadrats i que hi haurà agents cívics
informant. També s’ha pensat en implementar horaris a les places per passejar
gossos.

Desenvolupament Àrea Verda d’aparcament
En Félix Arnal de l’Àrea de Mobilitat explica com l’Àrea Verda és una eina per instaurar
una regulació per tal de desentivar l’ús del vehicle privat i per tal de regular l’accés dels
vehicles davant de la pressió forànea.
Aquestes àrees es regulen on hi ha més pressió de vehicles. Al 2014 va haver-hi molta
pressió forànea.


Antonio Santos, de l’AVV de sant martí de Provençals explica que només hi ha
un estudi de 2006 on es contemplava la construcció de 2 parkings, un a
c/Cantabria i l’altre a Bac de Roda. Explica que el concepte de parking s’hauria
d’entendre com un servei en aquests barris tant mancats de parkings. Entèn
que el tema és complexe.



El Gerent explica que l’Ajuntament disposa d’un estudi del 2014, però que des
de l’Ajuntament no hi ha voluntat de la implementació d’aquesta àrea en
aquests moments. És traurà l’estudi pel proper consell de barri i es treballarà a
l’entorn de reflexions.



Sr. José, veí, exposa que en un barri de 30 o 40.000 veïns només hi ha una
residència de gent gran a Cantàbria, que la gent es refugia en els caixers
automàtics i que cada dia hi ha més gent dormint al carrer, continuen els
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deshaucis i hi ha cada vegada més persones que no tenen per viure, davant
d’aquesta situació l’Ajuntament ha de fer alguna cosa.


Sra. Blanca, demana si hi ha un projecte per a la pl. de la Verneda.



Juan Gallardo, vicepresident del Complex Esportiu de la Verneda, explica la
inseguretat per aparcar el cotxe al carrer. Es necessita més vigilància a la zona
de ca n’oliva. Hi ha zones per on no es pot passar. S’haurien d’estudiar totes
les zones de la pau, la verneda.



En Fèlix Arnal explica que va haver-hi una èpoques que es van construir grans
aparcaments a les afores de la ciutat per agafar el transport públic. Eren
aparcament dissuassoris, però només funcionen si estan molt a les afores de la
ciutat.



El gerent explica que d’aquí a dos consells es tornarà a portar l’estudi
actualitzat: Àrea verda, parking telefònica, ca n’Oliva i Guipúscoa.



El regidor explica que hi ha habitatge dotacional per a gent gran, sense sostre i
desnonaments i que s’està treballant des d’aquesta línia. Pel que fa a la
vigilància ha millorat al Besós i està funcionant molt bé.



La consellera explica que hi ha un projecte per a la pl. de la Verneda.

Precs i preguntes


Francisco Liñan explica que es va notar la pressió policial abans de l’estiu i
que s’hauria de recuperar la policia de barri. Pel que fa als assentaments hi
ha 2 que es treballi des de Serveis Socials i es reallotgin a aquestes
persones. Pel que fa al solar de Covega és de propietat privada, pel que fa
a mobilitat des de rambla prim es triga una hora en arribar a Sans. Voldria
saber com es fa la distribució dels impostos que es recapten al barri. I
haurien de fer-se públic en què s’inverteixen.



L’Antonio Santos com a Plataforma Nord explica que hi ha importants
mancances: el pont del carrer Santander, Covega, la perllengació de la
línia groga de metro fins a la Sagrera. Sobre Covega que es contacti amb
la propietat per començar a treballar amb la part que es cedirà a
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l’Ajuntament. I es comenci a desenvolupar. Pel que fa al c/Santander i la
Rambña Prim que es comenci a treballar ja amb el PIM, PAD o amb el Pla
de barris.


La Yliana, de Fem Salut, Fem Barri, presenta el projecte de la taula de
benes d’adults en col·laboració amb els equipaments i associacions de
veïns del barri de la verneda. Projecte que té com objectiu la millora de la
salut dels veïns i veïnes del barri oferent tallers gratuïts, demanant a canvi
un retorn al barri per teixir una xarxa de solidaritat i socialització. Informa
que a cada equipament del barri hi ha informació.



Rosa Gomí del barri de la Pau explica que l’AVV de la Pau fa 7 anys que
no fa reunions i no espresenten comptes. Que la FAVB no té poder jurídic,
ni l’Ajuntament tampoc. Informa que l’AVV va convocar una reunió que no
es va fer. Sol·liciten un local per a una assemblea de veïns.



Alberto B de l’AVV de la verneda explica la necessitat de pacificació a la
Rambla Prim i Guipúscoa.



Un usuari de la bicicleta explica com el carril bici de Prim està obsolet, no
està en condicions per circular-hi.

Contestes:


El regidor explica que al solar de Covega hi ha un projecte d’habitatges de
renta lliure i social i equipaments.



Pel que fa a la mobilitat es potencia l’ús de la bicicleta i carrils bici



Pel que fa ala xarxa d’autobusos es realitzarà una sessió per explicar-la



Pel que fa les inversions del Districte explica que en els últims anys on s’ha
invertit més per persona és a Ciutat Vella i a Sant Martí.



L’Ea Campos explica que l’AVV la Pau rep subvencions de l’Ajuntament que
han d’estar justificades amb factures. La FAVB no podia actuar daant la
situació d’indefensió dels socis però al maig la Favb va canviar els seus
estatuts i pot fiscalitzar les actuacions de les Associacions de Veïns.



En Marc Andreu explica que l’Ajuntament està obert a parlar amb totes les
entitats i plataformes. I d’aquestes trobades ha de sortir com encaixen les
demandes amb el Pla de Barris. Pel que fa al Pont de Santander algunes
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actuacions estan contemplades en el PAD i d’altres es podran dotar amb el Pla
de Barris.


Salvador Mañoses, com a membre de la junta de l’AVV de la Pau, explica que
els associats poden interposar un judici per suspendre l’entitat.



Sra. Rosa Gumí, explica que s’ha de fer el millor possible perquè no hi hagi un
conflicte. L’AVV de la Pau no representa als veïns i veïnes del barri perquè no
han renovat els estatuts, ni renovat la Junta ni presentat comptes. L’AVV ha
estat un exemple de democràcia. Es farà una assemblea el dia 20 i es farà
difusió al barri. Pregunten

perquè l’Ajuntament pacta amb aquesta AVV.

L’Assemblea s’ha demanat per fer-la a les instal·lacions de l’Associació i se les
ha negat, per la qual cosa estan disposats a fer-la al carrer.


En Marc Andreu explica que el govern té clar que és el concepte de
democràcia i que vol escoltar a tothom. Si els veïns necessiten un suport
municipal el tindran. L’Ajuntament els hi facilitarà mitjançant la tècnica de barri.
Es donarà tot el suport perquè els veïns es puguin organitzar. Però el govern
no pot intervenir en la vida interna d’una entitat perquè seria intervencionisme.
Al col·lectiu veïnal de la Pau se’ls hi facilitarà el que calgui per trobar-se.



Antonio Santos. Explica que l’objectiu del Pla de barris ha de ser el de reforçar
la vida associativa, reflexionar sobre el funcionament i capacitat de les entitats.
No es pot perdre la vida associativa del barri.



Chus, veïna del barri, exposa que el president de l’AVV ha marxat i que
actualment l’AVV de la Pau és antidemocràtica, té una manca de democràcia i
el col·lectiu veïnal soci de l’AVV de la Pau necessita un local el proper dijous 20
d’octubre per a realitzar l’Assemblea veïnal, al Piramidón.



Antonio Santos explica com les modificacions de la FAVB van ser proposades
per l’Antonio i el Salvador Mañoses I que si es crea una comissió nova es
poden afegir a la plataforma.

Es dona per tancat el consell de barri a les 20:55h
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La secretària,

Carme Herrero
Tècnica de barri de la Verneda – la Pau
DSPiT
Districte de Sant Martí

