
 

 

 

LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA VISITA EL BARRI DE LA 

VERNEDA ALTA I COPSA LES PREOCUPACIONS I ELS RECLAMS DEL VEÏNAT 

Barcelona, 16 d’octubre del 2019 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, i membres del seu equip assessor, van visitar el darrer mes de juny el 

barri de la Verneda Alta amb l’Associació de Veïnes i Veïns, que va traslladar les 

principals preocupacions i demandes del veïnat de la zona.  

Les visites als barris de Barcelona 

La síndica de greuges de Barcelona desenvolupa el Programa de visites als barris de la 

ciutat de Barcelona des de l’any 2013, amb la finalitat de conèixer de primera mà la 

realitat dels barris per tal de contextualitzar les queixes que afecten directament la 

qualitat de vida del veïnat. En el marc d’aquesta iniciativa, la síndica ha informat la 

Regidoria del Districte Sant Martí de les visites realitzades en els barris del Districte, i 

que són: el Parc i la Llacuna del Poblenou (2014), el Besòs i el Maresme (2015), la 

Verneda i la Pau –La Palmera– (2016), la Vila Olímpica del Poblenou (2016), el 

Poblenou (2016), Sant Martí de Provençals (2018) i la Verneda i la Pau –Verneda Alta– 

(2019). 

En aquesta visita s’han tingut en compte les característiques de la Verneda, un barri 

limítrof de la ciutat, delimitat per la via fèrria i eixos viaris, amb dues realitats 

diferenciades, la residencial i la industrial amb grans naus, sorgit arran del gran 

creixement urbanístic que va patir la ciutat a mitjans del segle XX. 

Pendents de l’urbanisme del barri 

Estan pendents del desenvolupament del Pla COBEGA, que ha d’urbanitzar el solar 

ubicat entre els carrers de Ca n’Oliva, Binèfar i la rambla Guipúscoa, en el qual, segons 

les informacions de què disposen, es construiran prop de mil habitatges. Mostren la 

seva preocupació per la previsió que cal fer, ja que amb aquests habitatges arribarà un 

important volum de persones que necessitaran serveis, els quals han de ser construïts 

o reajustats abans que s’instal·li aquesta nova població i els serveis existents puguin 

quedar col·lapsats. En aquest sentit, consideren prioritari ampliar el CAP, les places 

d’escola bressol, el casal de gent gran i l’espai per a la piscina al poliesportiu. 

També els preocupa l’estat de deixadesa del carrer Santander (entre el pont i la rambla 

Prim) i creuen que cal reurbanitzar aquesta zona, especialment el tram central, que 

ofereix un aspecte d’abandonament important. La vorera del carrer Santander, en 



aquest sector, està malmesa i és difícil transitar-hi, sobretot si es va amb cotxets 

infantils o amb cadires de rodes. 

Gairebé sense connexió amb els barris de la zona 

Exposen que van enderrocar el pont Riera d’Horta per les obres de l’AVE i que ADIF es 

va comprometre a instal·lar una passera que no ha arribat mai. Van aconseguir un bus 

gratuït que feia el recorregut, el qual va estar funcionant uns anys fins que es va 

suprimir i ara no hi ha connexió entre els barris.  

Consideren que és una prioritat que els barris que envolten la Verneda estiguin 

connectats, bé sigui amb la passera o bé que es faci la cobertura de les vies de l’AVE 

per trams, i que això permeti tornar a connectar els barris. 

Problemes amb l’enllumenat 

Representants de l’AAVV Verneda Alta creuen que l’enllumenat del barri és insuficient, 

atès que moltes zones són fosques. En bona part, defensen que la intensitat és baixa 

perquè hi ha llums que queden coberts per l’arbrat.  

Assenyalen que el manteniment de places i zones enjardinades del barri és millorable i 

creuen que cal prestar més atenció al manteniment del mobiliari urbà i a l’estat de les 

plantes. Remarquen en especial les zones verdes de la rambla Prim i els espais interiors 

del carrer Camp Arriassa. 

No volen el trasllat de pediatria al CAP del Clot 

Expliquen que està previst traslladar el servei de pediatria es traslladi al CAP del Clot, 

fet que suposa desplaçaments innecessaris, quan creuen que hi ha espai suficient per 

ampliar el CAP del barri, atès que a la planta superior d’aquest no s’hi està realitzant 

cap activitat. Han tractat aquesta possibilitat amb la directora del CAP. Aquesta 

mateixa petició també ha estat traslladada als consellers del districte dels diferents 

grups polítics. 

Sales de joc prop de centres escolars 

Els preocupa l’existència de la sala de jocs que es troba entre els carrers Puigcerdà i 

rambla Guipúscoa. A més, destaquen que a les proximitats d’aquesta, hi ha també una 

altra sala de joc, de forma que conflueixen dues sales de joc en pocs metres. 

Consideren que l’existència d’aquestes dues sales en un barri amb les  

característiques de la Verneda, on els joves no compten amb espais d’oci alternatius, 

ni participació, és especialment preocupant.  No hi ha ofertes per als joves al barri, 

més enllà dels bars i les sales d’apostes. A més, s’hi suma el fet que hi ha dos centres 

d’educació secundària propers a les sales de joc, l’Institut Bernat Metge i l’Institut 

Infanta Isabel d’Aragó. 



Participació i interlocució amb els representants del Districte 

Defineixen positivament el tracte i l’escolta del Districte de Sant Martí. Valoren la 

importància del Pla de Barri, però assenyalen que hi ha temes previstos en aquest que 

s’estan endarrerint, i als quals caldria destinar més recursos per garantir-ne el 

compliment. Aquells en els quals s’ha començat a treballar, però cal seguir-hi 

treballant, són: la reforma del Casal de Gent Gran de la Verneda,  la millora de l’Institut 

Bernat Metge i de la Sala de Teatre de l’escola La Pau i l’ampliació del pont de 

Santander.  

Els preocupen especialment aquells que encara no s’estan fent, i que són: la 

reorganització dels entorns del Camp Arriassa, el nou circuit esportiu per a la pràctica 

esportiva a l’aire lliure,  la modificació del PGM de Prim, el Casal de Barri de la Verneda 

i la reurbanització del carrer Binèfar (entre el passeig Verneda i la via Trajana). 

 


