
 Districte de Sant Martí  

INFORME DEL CONSELL DE BARRI LA VERNEDA I LA PAU 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

Data:  Dijous, 20 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària. Procés participatiu PAM i Pressupostos Participatius 

Horari:  De 18:00 hores a 20:00 hores 

Lloc:   Escola La Palmera 

 

Assistència 

Nombre de participants:    95 

Edat mitjana:     A partir d’enquestes omplertes (aprox. 55 anys) 

Nombre de persones inscrites:  81 

Gènere de les participants:  Femení (44), Masculí (37), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de 

forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als 

10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és de 9 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

  

https://www.decidim.barcelona/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Aparcament Passatge Xavier Llorenç Arran de la reforma realitzada al Passatge Xavier Llorenç, està 
previst treure’n les places d’aparcament. Es proposa mantenir 
les places d’aparcament existents abans d’executar la reforma. 

Convertir els locals buits en 
equipaments municipals 

Realitzar un Pla d’usos per tal de convertir els locals buits que 
són de competència municipal en nous equipaments pel barri 

Centre de Dia a l’Escola La Pau Construir un nou Centre de Dia al recinte de l’Escola La Pau 

Restringir els locals de joc i apostes en 
els entorns dels centres educatius 

Impulsar una regulació més restrictiva dels locals de joc i 
apostes per tal d’impedir que s’ubiquin en els entorns dels 
centres educatius 

Reforçar el servei de neteja Es constata un augment de la brutícia als carrers del barri, es 
proposa reforçar el servei de neteja amb més efectius  

Millorar l’accessibilitat al barri De forma genèrica, es proposa seguir avançant en l’eliminació 
de les barreres arquitectòniques, impulsant l’accessibilitat dels 
equipaments i del conjunts dels espais públics del barri 

Impulsar un Cens de Locals buits i un 
pla d’actuació en relació a aquests 

Des del districte s’hauria d’impulsar un Cens de Locals buits i 
donar resposta a les situacions d’ocupació que es produeixen al 
barri. Amb especial atenció a aquells locals propietat de la 
Generalitat de Catalunya, ja que des de l’AV s’estan assumint 
actuacions donada la lentitud de resposta d’aquesta 
administració entorn algunes situacions.   

Millores dels carrers del barris: 
accessibilitat, il·luminació i 
manteniment 

Cal impulsar millores en l’accessibilitat dels carrers dels barris 
per tal que esdevinguin espais sense barreres, en especial, per 
a persones amb mobilitat reduïda. S’hauria d’incorporar la 
perspectiva de la seguretat a la il·luminació i a l'arbrat en 
algunes “zones fosques” de La Verneda i La Pau. S’hauria 
d’incrementar el manteniment d’alguns carrers dels barris.   

Millores de totes les places Cal impulsar arranjaments i millores a totes les places del barri. 
Es consideren espais de socialització a recuperar per al veïnat.   

Millores a la Gran Via 
 

Es considera que caldria incrementar el manteniment d’aquesta 
via principal de ciutat. Així, es proposa impulsar actuacions per 
arreglar les fonts i prendre mesures en relació a les mampares 
d'aquesta via: neteja o remodelació. 

Casal de la Gent Gran La Palmera  El districte disposa de 9 Casals de la Gent Gran, però es 
considera que fins i tot els més propers es troben distants de La 
Pau per a la gent gran del barri. Es considera La Palmera un 
espai central de la vida als barris; per tant caldria impulsar un 
Casal de la Gent Gran prop d’aquest espai. 

Instar la Generalitat per a l’ampliació 
del Centre d'Atenció Primària La Pau 
(CAP La Pau)  

Donades les característiques d'aquest CAP i les possibles 
modificacions del seu entorn es considera necessari que 
s’impulsi l’ampliació d'aquest Centre d'Atenció Primària.  

Millores C/Santander – Rambla Prim  Es considera que aquest carrer (Santander), en la seva 
confluència amb Rambla Prim, s'hauria d'arranjar.  

Incrementar els usos lliures de les 
pistes esportives 

Es considera que cal impulsar actuacions per tal d’incrementar 
els usos lliures de les pistes esportives. A més de realitzar una 
campanya de sensibilització per tal de potenciar l’ús d'aquestes 
pistes en detriment dels espais no habilitats per aquest ús. 

Recuperar el patrimoni històric Impulsar la recuperació del patrimoni industrial del barri de la 
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industrial de la Verneda i La Pau Verneda i La Pau com un actiu generador tant de 
reconeixement com d’oportunitats per aquests barris. 

La Verneda i La Pau 2030 Incorporar un projecte de desenvolupament de barri amb una 
visió estratègica a mig-llarg termini (2020-2030), per tal que els 
diferents projectes es vinculin entre ells i es dotin de sentit per 
donar resposta a les necessitats des d’una mirada global veïnal.  

Revisió de façanes de la Verneda i La 
Pau 

Realitzar una revisió de les façanes del barri, especialment dels 
edificis d’alta vulnerabilitat 

Construcció d’una Biblioteca al Barri 
de la Pau 

Construcció d’una Biblioteca al Barri de la Pau. Es planteja la 
necessitat de construir una biblioteca entre el carrer Binèfar i el 
carrer Santander. 

Impulsar Programes d’inserció laboral Impulsar programes d’inserció laboral per dones amb atur de 
llarga durada i per joves d’entre 13-14 anys fomentant ofertes 
de qualitat 

Ampliació places a la Residència Gent 
Gran 

Instar a la Generalitat perquè ampliï les places de la residència 
de Gent Gran del C/Cantàbria o construir-ne una altra 

Reforçar Mossos i Guàrdia Urbana Augmentar la presència de policia a la Verneda i la Pau 

Revisar il·luminació Revisar la il·luminació dels fanals del barri amb perspectiva 
energètica: més il·luminació en algunes zones i apagar llums de 
les escoles per la nit (Escola Sant Martí i Escola La Caixa) 

Construir una nova Comissaria Mossos Instar a la Generalitat a construir una nova comissaria de 
Mossos al barri, adaptada per persones amb mobilitat reduïda 

Bus de barri a la Verneda i La Pau Incorporar bus de barri i augmentar la freqüència del nº 136 i 
nº V31 (bus que porta a l’Hospital del Mar) i crear una connexió 
directa amb el barri de Sant Andreu 

Protocol cotxes abandonats Modificar el protocol de les enganxines de cotxes abandonats 

Assistència domiciliària Incrementar l’assistència domiciliària per a Gent Gran al barri 

Nova ubicació de l’Espai Via Trajana Buscar nova ubicació de l’Espai Via Trajana 

Podar arbres Podar els arbres del barri per evitar la proliferació d’insectes 

Fanals barri Revisar el funcionament dels fanals del barri, sobretot de la 
Plaça de la Verneda. 

Retirar amiant Retirar l’amiant dels taulats del barri 

Cobrir els forats dels arbres Cobrir els forats dels arbres a tot el barri. 

Plaques solars Implantació de plaques solars als edificis del barri de la Verneda 
i la Pau 

Substitució de les instal·lacions 
elèctriques obsoletes a La Pau 

La il·luminació exterior està en mal estat, quan plou el barri es 
queda a les fosques.  

Revisar camins escolars a La Verneda i 
La Pau 

Revisar els camins escolars i pintar les escoles interiorment i 
exteriorment. 

Construcció Casal Jove a La Verneda i 
La Pau 

Construcció d’un Casal de Joves a la Verneda. 

Canviar la il·luminació a LED al barri de 
La Verneda i La Pau 

Projectar el canvi d’il·luminació de l’espai públic dels barris per 
a il·luminació de baix consum. Aquest canvi hauria d'incorporar 
millores en alguns espais i reforçar els camins segurs sobretot 
en algunes “zones fosques” existents al territori. 

Recuperar les pistes de joc als barris, 
incorporant les TIC 

S’han anat eliminant les pistes de joc del barri. Els infants i els 
adolescents juguen a la plaça de La Pau. Recuperar les antigues 
pistes joc que hi havia als barris, tant les existents, com les 
“apoderades” i si calgués, habilitar-ne on no es poguessin 
recuperar. Es considera que cal potenciar la recuperació 
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d'aquests espais sobretot per a infants “més grans" i 
adolescents. Aquesta recuperació de les pistes de joc s’hauria 
d’integrar amb les TIC: xarxa wi-fi potent, vehicular jocs, etc. 

Replantejar el Rec (moneda virtual) La moneda virtual no està tenint l’adopció esperada per part de 
comerços i ciutadans, per la qual cosa es proposa replantejar el 
seu funcionament.  

Prioritzar les polítiques de joventut Crear l’espai jove previst i habilitar espais d’oci i cultura 
enfocats a la població juvenil, la qual no compta amb espais 
propis actualment. Fomentar també l’autogestió d’espais per 
part dels col·lectius juvenils. 

Estabilitzar els programes d’inserció 
laboral 

Atès que alguns programes d’inserció laboral tenen un caràcter 
temporal, es proposa que aquests es consolidin en el temps. 
Alhora s’indica que els programes han d’oferir llocs de treball 
de qualitat.  

Tinença responsable d’animals Es proposa realitzar campanyes i accions pedagògiques sobre la 
tinença responsable d’animals de companyia. Per exemple, 
realitzant tallers d’educació canina.  

Substitució de les instal·lacions 
elèctriques obsoletes 

La il·luminació exterior està en mal estat, quan plou el barri es 
queda a les fosques. 

Rehabilitació Nau Sant Pau 
(Santander-Rambla Prim) 

Mantenir el conjunt de naus industrials per usos juvenils, 
culturals i laborals (inserció) del barri: Distribuir/organitzar les 
naus existents per diferents col·lectius que ara mateix no tenen 
espai físic; mantenir l’activitat actual (coworking) i artistes; i no 
fer instal·lacions esportives. 

Construcció piscina al CEM Verneda Construcció d’una piscina descoberta al CEM Verneda i una per 
a nadons. 

Nou equipament públic entre els 
carrers Puigcerdà i Andrade 

Construcció d’un petit equipament públic polivalent, que pugui 
allotjar indistintament un espai de ludoteca, un espai per a gent 
gran, o un espai de jove, entre els carrers Puigcerdà i Andrade. 

Nou espai per a entitats al nou sector 
Prim-Sagrera 

Construcció d’un nou equipaments per a entitats al nou sector 
Prim-Sagrera per tal d’albergar l’Assemblea de Joves, el Sindicat 
d’Habitatge, l’Assemblea feminista, entitats d’educació en el 
lleure, i altres entitats amb disposin d’aquesta necessitat. 

Total de propostes realitzades 50 
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3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Reformar la Plaça Fernando de los 
Ríos 
 

L’actual estat de degradació de la plaça exigeix una reforma 
profunda de la mateixa, incloent una restauració del paviment 
i una millora de l’arbrat 

Unir la Rambla Onze de Setembre 
amb la Rambla Prim  

La connexió entre els Districtes de Sant Martí i Sant Andreu es 
veu molt afectada per les obres de la futura estació de la 
Sagrera, que es preveu que s’allarguin en el temps. Per això, 
es proposa la construcció d’una passarel·la provisional per a 
vianants i una altra per a ciclistes al final de la Rambla Prim. 

Nou espai d’exercici físic al Casal de 
Gent Gran de La Pau 

Habilitar una nova sala al Casal de Gent Gran de La Pau per a 
la pràctica d’exercici físic. 

Fer el Casal de Gent Gran La 
Palmera accessible 

Instal·lar un ascensor i altres elements d’accessibilitat per tal 
de convertir el Casal de Gent Gran La Palmera en un 
equipament 100% accessible. 

Reformar la vorera del c/Maresme 
davant l’Escola La Palmera 

La crescuda de les arrels dels arbres ha provocat la 
desnivellació de les voreres del carrer Maresme, provocant 
problemes d’accessibilitat i conflictivitat pel fet de trobar-se 
en els entorns de l’Escola La Palmera.  

Rehabilitació del Casal de Barri La 
Pau  

Rehabilitar el Casal de Barri de La Pau tenint en compte les 
necessitats dels actuals usos. 

Arranjament de la Plaça de La 
Palmera 

Aquesta proposta complementa la que es presenta des del 
PAD. Es considera que aquest és un espai amb una centralitat 
molt important per al veïnat dels barris i que representa part 
de la història dels mateixos. Amb el seu arranjament s’hauria 
de recuperar, en part, també part de la seva història. S'hauria 
de tenir molt present en aquest arranjament l’accessibilitat 
que no es va tenir en compte amb anterioritat: per exemple, 
els esglaons grans existents actualment. 

Arranjament de la pista esportiva 
situada entre c/Menorca - Rambla 
Prim 

En l’espai situat en aquesta ubicació, conegut com a l’antic 
espai de la “Guardia Civil”, es troba una pista esportiva. 
Aquesta pista caldria que s’arrangés vehiculant aquesta 
actuació a les necessitats de les pràctiques esportives actuals.  

Arranjament Masia Can Riera Aquest és un edifici que està en tràmit de municipalització i es 
considera que caldria projectar el seu arranjament per a usos 
d’equipament de barri. 

Arranjament de les places interiors 
de Camp Arrissa 

Arranjament de les places interiors dels entorn de Camp 
Arriassa (c/Santander - c/Menorca). 

Pàrquing públic al descampat Ford Arreglar el descampat de l’antiga Ford al C/Casa Oliva amb 
C/Santander i adequar-lo com a pàrquing públic. 

Àrea d’esbarjo de gossos a Camp 
Arriassa 

Construcció d’una àrea d’esbarjo de gossos a Camp Arriassa. 

Eliminar barres arquitectòniques a 
Rambla Prim 

Eliminar les barres arquitectòniques a Rambla Prim entre el 
C/Guipúscoa i C/Santander. 

Peatonalitzar Carrer Casa Llarga Peatonalitzar el Carrer Casa Llarga. 

Reparació semàfors Revisar el funcionament dels semàfors de la cantonada del 

                                                           
1
 La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a la 

plataforma Decidim.barcelona. 
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C/Binèfar i C/Can Oliva, de les dues rambles i els afectats pel 
temporal Gloria (també les senyals i els arbres). 

Peatonalitzar el C/Guipúscoa, 
C/Menorca i C/Puigcerdà 

Peatonalitzar el C/Guipúscoa, C/Menorca i C/Puigcerdà. 

Reforçar senyalització seguretat 
vial La Verneda i La Pau 

En l’entorn de Guarderia, Centre d’Atenció Primària, Escola 
d’Idiomes, Col·legi La Pau, Escola La Caixa, Centre d’Entitats 
(Piramidón), amb molta afluència de gent, hi ha molts passos 
de zebra, pràcticament esborrats o els conductors 
d’automòbils tenen problemes per veure’ls i suposa un perill 
per la integritat física dels peatons. Cal pintar-los urgentment.   

Arranjament arbrat i voreres per 
garantir la seguretat dels vianants 
a La Verneda i La Pau 

S’han detectat 60 forats d’arbres, la majoria buits d’arbre. 
Alguns amb troncs tallats i altres plens de terra 
(aproximadament 12). Els forats suposen un perill ja que hi ha 
risc d’ensopegar i torçar-se el peu. És necessari reposar els 
arbres o cobrir els forats posant-los a l’alçada del paviment.  

Bancs a la plaça La Pau Es troben actualment en molt mal estat: deteriorats, obsolets, 
antics i sense recolzament. És urgent la renovació perquè 
dóna imatge de deixadesa. 

Cuidem la nostra escola La proposta vol aconseguir una millora dels defectes de 
l’estructura de l’edifici que provoquen inundacions en dies de 
pluja. A més a més no permeten fer una inversió en adequar 
les aules de l’alumnat per fer-les més agradables i funcionals 
pel nostre model d’aprenentatge.  

Arranjament plaça de la Palmera Remodelació de la plaça de la Palmera 

Millorar places i arranjament 
places interiors: La plaça “Camí de 
la Verneda” 

La plaça “Camí de la Verneda” està deteriorada, no s’han fet 
reformes des de fa molts anys, s’han fet múltiples propostes 
però no s’ha desenvolupat cap reforma.  

Rehabilitació pista esportiva 
Llibertat Ródenas 

Remodelació i arranjament i renovació de l’equipament 
esportiu i els voltants de la pista 
 

Modificació dels parterres i jardins 
de la zona del barri de la Pau 

La zona està delimitada pels carrers: rambla/Guipúscoa-
Passatge de Josep M. – C/ de l’Empordà – C/Extremadura 

Gual en el C/Concili de Trento 
 

En el C/Concili de Trento s’han de posar guals per evitar 
carreres per les nits. 

Rehabilitació Nau Sant Pau 
(Santander-Rambla Prim) 

Mantenir el complex de naus industrials per usos juvenils, 
culturals i laborals (inserció) del barri. 

Rehabilitar del Pont del treball 
digne 

Es proposa rehabilitar les voreres del pont del treball digne 
per tal de fer-lo més accessible i transitable.  

Adequar vorera carrer Cantabria Es considera que la vorera del carrer Cantabria està en mal 
estat i que s’hauria d’adequar.  

Rehabilitació pista esportiva 
Llibertat Ródenas 

Respon a la necessitat de joves i veïns que fan servir la pista 
que actualment està en mal estat. Consistiria en posar quatre 
cistelles de bàsquet i dues porteries. 

Ressalts en el carrer Concili de 
Trento 

En el C/Concili de Trento s’han de posar ressalts per evitar 
carreres per les nits. 

Modificació dels parterres i jardins 
de la zona del barri de la Pau 

La zona està delimitada pels carrers: rambla/Guipúscoa-
Passatge de Josep M. – C/ de l’Empordà – C/Extremadura, 
quan plou la terra dels jardins queda totalment enfangada. 

Total de projectes realitzats 31  
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4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

  


