
 

 Consell de barri CASC ANTIC 
 
 
Data: 05/11/2019 
Lloc:  Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
Jordi Rabassa 

Consellers: 
Jèssica Gonzalez ( Bcn-comú); Andrés Pérez ( Bcn-comú); Joan Julibert ( Psc) ; Thair Rafi Khanum ( 
C's); Julia Barea ( C's); M José Chacón ( Juntsxcat); Antoni Vidal (ERC); Jordi Callejo (ERC);  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Tècnica B. Casc Antic; Tècnic Participació.  

Assistents representants d’entitats: 
AAVV Barri Gòtic, Sindicat Habitatge Casc Antic, Casa Candela, Ass. Comerciants Sta. Caterina, 
Fundació Adsis, Ass. Esquitx, Drac Màgic, Parroquia Sta. Maria del Mar, AAVV Casc Antic, El Born 
CCM, Fundació Comtal, Comunitat Los Camilos, AFA Esc. Cervantes, EnCircant el barri, Casal del Pou 
de la Figuera, Palau Alòs, Fund. Bayt Al-thaqafa.   

Veïnat a títol individual:  
26 

Ordre del dia: 

1.- Punt informatiu 

2.- El Pou de la Figuera i entorns  

3.- Precs i preguntes 

Acta de: 



 

Desenvolupament de la sessió: 

0.-Benvinguda i presentació per part del Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa dels Conselleres del Casc Antic: 
Andrés Pérez i Joan Julibert, així com de la Consellera Tècnica: Jessica Gonzalez. S’explica la definició, 
estructura i dinàmica del Consell de Barri.   

1.-Punt informatiu.  
1.1. Mestres Casals i Martorell  
1.2. Informacions recollida de residus  

  1.3. Obres Princesa/Via Laietana  
1.4. Projecte “Benet Corner”  
1.5. Skate Campillo (valoració)  
1.6. Juguem a les places  

1.2. Nou Reglament participació Consells de barri. 

S’expliquen la composició  les funcions de la comissió de seguiment definides en el nou reglament. En motiu del 
nou reglament s’ha de renovar la vicepresidència així com la composició de la comissió de seguiment.  

Actualment, no hi ha vice-presidència del Consell de Barri, i es remarca la importància de l’existència d’aquest 
càrrec, per tal de garantir la representació veïnal en el CB. Les persones interessades es poden presentar a través 
de la plataforma decidim.  

Altrament també s’anima a participar a la comissió de seguiment. El veïnatge i representants d’entitats que vulguin 
participar  ho han de proposar a la plataforma.  Es pot consultar a la següent adreça o be dirigir-se a la Tècnica de 
barri.  La següent comissió de seguiment funcionarà com l’actual, en el següent consell de barri es votaran la 
composició i aquesta romandrà fixa fins nova elecció.  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/organs-participacio-ciutatvella 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

 

2.- El Pou de la Figuera i entorn. 

Des de la comissió de seguiment es va plantejar poder fer una sessió participativa per a recollir propostes de 
millora al Pou de la Figuera i entorns. Es proposa treballar en dos grups, i posar en comú les propostes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/organs-participacio-ciutatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri


 

APORTACIONS RECOLLIDES EN LA DINÀMICA PER ÀMBITS: 
DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL 
ACTIVITATS 

VEÏNAL/COMUNITARI
ES 

ACTIVITATS 
ENTITATS 

MILLORES PARC 
INFANTIL 

MILLORES ESPAI 
JARDÍ 

ALTRES 

*Espai Setmanal 
Cooperativa 
Consum al 
“passadís de 
Mescladís” 

*Organitzar activitats 
entre diferents entitats 
(F. Adsis + AAVV). 

 

*Fer valoració 
conjunta de les 
activitats de 
dinamització 
que fan les 
entitats. 

*el terra de la pista 
esportiva 
(basquet/futbol); 
canviar-lo per un altre 
tipus de paviment. 

*poda arbres pou de la 
figuera. 

 

*problemes de 
càrrega/descàrrega a 
mestres casals 
Martorell. 

*A les botigues els 
faltaria capacitat 
d’utilitzar l’espai. 

*Activitats de 
dinamització Hortet del 
Forat. 

*Què fem amb 
joves sense 
referents que no 
tenen sortida? 

*crear espais de joc 
per a joves 

 

*plantejar canvi de 
tipus d’arbres (palo 
rosa) 

 

*posar càmeres de 
vigilància 

 

*Ensenyar/Aprendre 
un ofici 

*Més 
seguretat/vigilància 

*Campanya de 
teatre (Roger 
Bernat) 

*manteniment de la 
sorra de l’espai de 
jocs 

*canviar tipus de 
vegetació dels 
parterres. 

 

*ubicació d’oficina de 
denúncies al Pou. 

*Problema 
econòmic: 
relacionar els 
comerciants amb 
voluntaris (nois/es) 
del Pou. 

*Habilitar espais per a 
menjar (taules pícnic, 
no fixes) 

 *brutícia *eliminar barreres de 
vegetació (crear 
transparència) 

 

*ús del jardí de 
l’edifici del Casal. 

*Xarxa de feina i 
promoció d’oficis. 
(que l’ajuntament ho 
recolzi). 

*”saturació” 
d’activitats, gestionar 
millor els col·lectius 
que hi participen. 

 *mal estat. Millora i 
manteniment 
estructures 
(remodelació) 

*plantejar canvi de 
sorra per altres tipus 
de paviment. 

 

 

*Regulació del 
lloguer. 

*dinàmiques de joves-
nens. Atenció als 
sense sostre. Suport 
individual 

 *acompanyament 
GUB / agents 
comunitaris. 

*parc activitat física 
per gent gran 
(gimnàstica) 

 

 *Que la Gent Gran 
tingui el seu espai, no 
només joves. 

 *Us normalitzat fora 
del marc 
escola/entitat. 

*mirar d’incidir en 
sensibilització sobre 
els usos 

 

 *noves dinàmiques: té 
i cafè compartit (18.30-
20h.): contactar amb 
empreses que 
ofereixin te i cafè. 

  *incompatibilitat 
horaris gossos – 
infants. 

 

 

 *Traspassar activitats 
que es fan al Casal i 
Mestres Casals 
Martorell al Pou. 

  *ZUC  

 *Plaça Cultural   *Llum/arbrat  

 *Pla Comunitari 
(coordinació) 

  *mesures a llarg 
termini, i no només 
policials. 

 

    *Enllumenat c/Álvarez 
de castro. 

 

    *millores: que ho facin 
els joves sense 
referents. 

 

    *calor: falta ombra  

Les propostes es treballaran a nivell de Districte per valorar si es poden incorporar, i es convocarà una sessió per 
a fer la devolutiva i continuar en el procés participatiu. 

Es marcaran certs límits en el procés participatiu per a orientar el tema. 



 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
 
Preguntes Resposta Regidor 

Veïna: E.M. Com es combat la llei mordassa al Barri?  el Regidor exposa que a nivell municipal, com a qualsevol ciutat, 
s’està aplicant la llei mordassa, i en conseqüència es tramiten multes 
sota aquesta normativa. 

També planteja el seu posicionament a nivell personal, qüestionant 
aquesta llei. 

En relació als expedients sancionadors concrets, emplaça a 
preguntar-ho directament ....................... 

Veïna. R.C: com es valoren a nivell municipal els grafits: com a 
llibertat d’expressió o com un atemptat a la seguretat de les 
persones. 

També pregunta sobre multes que han posat a persones del barri. 

Veïns: A.T / A.G: en relació a la transparència informativa en la gestió 
municipal. Relacionada amb multes per llaços grocs / pintades.  

Com s’estableixen els imports sancionadors de les multes 

Veí J.G: pregunta si hi ha algun control amb els bars/locals d’oci que 
fan soroll a les nits (c/Tantarantana) 

S’informa que hi ha normativa en relació al soroll i els horaris 
d’activitat. Que des d’inspecció es realitzen inspeccions periòdiques 
per a controlar el compliment de la normativa. 

S’Orienta en que es pot avisar a GUB per a que aixequi acta en cas 
d’incompliment d’horaris o limitació de soroll 

Parròquia Sta. Maria del Mar: exposa que fa molt temps que no 
funcional la il·luminació monumental de la basílica de santa maria del 
Mar, a les nits. Pregunta com es pot tornar a posar en marxa? 

S’Acorda mirar si la il·luminació correspon a l’ajuntament o és un 
tema de la parròquia. 

Drac Màgic: consulta possibilitat de tenir espai de “pícnic” per a poder 
utilitzar-lo a l’hora de dinar, les persones que treballen al barri.  

Des del districte es valora positivament la proposta que l’entitat posi i 
tregui les taules i cadires, es dóna l’alternativa d’anar-les a buscar al 
contenidor de Mestres Casals i Martorell 

Veí. A.L: Consulta sobre el calendari d’execució de la reforma de Via 
Laietana.  

S’explica que la proposta és reduir el transit de vehicles i ampliar 
voreres, que això implica treure un carril i posar carril bici de pujada i 
baixada. 

Hi ha dues propostes possibles. 

El mandat passat es va finalitzar sense projecte executiu, en aquest 
mandat s’ha recuperat el resultat del procés participatiu i hi ha un 
equip treballant en el projecte executiu. Es vol incorporar al Pla 
d’Inversió Municipal, si no hi hagués suficient pressupost, hi ha un 
PlaB que seria reformar la pl. Antoni Maura i Jonqueres. 

S’informa de la voluntat de poder tancar Via Laietana 1 cop al mes: 
s’hauria de veure com es dinamitzaria o també hi ha possibilitat de 
tancar-la sense dinamització (dissabtes matí d’Antoni Maura avall i 
dissabte tarda i diumenge tot el dia, tota la via laietana) 

Veí. A.S: L’enllumenat s’encén a les 18.20h. i ja fa estona que és 
fosc.. sempre passa quan hi ha el canvi d’hora. 

- Demana que l’equip polític defineixi les competències del 
vici-president del CB per a que no sigui una tasca poc útil. 

Ho informarem per a que es revisi l’hora d’encesa de l’enllumenat. 

Veí. C.C: pregunta sobre les zones d’ús compartit del parc de la 
Ciutadella. Que és un tema que s’havia parlat en l’anterior mandat 
però no n’han sabut res més.. 

Preguntarem com està el tema, i se’ls tornarà a convocar per abordar 
la problemàtica amb la voluntat que el Parc de la Ciutadella sigui 
ZUC. Es parlarà amb Regidoria de Benestar Animal. 

Sindicat Habitatge Casc Antic: es queixa sobre l’existència de pisos 
turístics al barri. 

També comenta que hi ha molta presència policial al barri, que 
espanta a les famílies i infants. 

Us podem donar dades sobre les inspeccions/sancions que s’han fet 
als pisos turístics. 

En relació a la presència policial. S’ha de trobar un terme mig entre la 
dinamització de l’espai públic i la presencia de GUB/MMEE.  

Veí: E.C.: planteja que el camp de futbol impedeix que la gent gran 
utilitzi l’espai del pou de la figuera. 

Manifesta que no està d’acord en la construcció del casal de gent 
gran a Mestres Casals Martorell, que és un espai molt petit i que 
l’edifici tornarà a enfosquir els edificis del voltant. Planteja posar-hi 
una escultura. 

El Regidor comenta que no hi ha intenció de canviar el projecte 
urbanístic. 

No es partidari de posar-hi una escultura. 

Veïna: L.P: pregunta sobre el reglament de les 
bicicletes/patins/patinets que circulen per el barri.  

S’explica que hi ha hagut un important increment de les multes. Que 
existeix una regulació. Però que és una problemàtica que ens està 
desbordant. 



 

Resum d’acords: 

 Les aportacions recollides es treballaran des del Districte i es farà una nova convocatòria per a continuar 
amb el procés participatiu del Pou de la Figuera i entorns. 

 Consultar sobre la il·luminació monumental de la Basílica de Santa Maria del Mar, si és competència 
municipal o si és del Bisbat. 

 Es consultarà com està el tema de l’àrea ZUC al Parc de la Ciutadella, i es convocarà a les persones 
afectades per fer devolutiva. 

 Donar dades concretes sobre inspeccions/sancions de pisos turístics al Sindicat de l’Habitatge del Casc 
Antic. 

A les 21:10h. es dona per acabada el Consell de Barri del Casc Antic. 
 

El districte de Ciutat Vella, té a disposició de qui estigui interessat, la gravació de l’àudio del Consell de Barri. 
 

 


