
 

 Consell barri Gòtic 
 
 

Data: 10.06.2021 

Lloc:  Plaça del Rei 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Garcia ( Psc) ; Alba SEgura 
Gomila( ERC); Laura de la Cruz Termes(ERC) Thair Rafi Khanum ( C's); David Pequeño ( Bcn-Comú): 
Aida San Jose Rilova ( bcn-comú) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Coordinació DSPiT; Tècnica B.Gòtic;  2 Polícia Proximitat; Biblioteca Andreu Nin;2 Escola Baixeras; 2 
C.O. Sinia ; Bcn-Activa. total :9 

Assistents representants d’entitats: 

 As. Avinyo; 2 AAVV Gòtic; Roca en Moviment;2 Cap-Gòtic;Ass. amics i comerciant plça Reial;  Ass. 
amics barri Sant Just; 2 Col.legi Oficial Arquitectes; Ass botiguers call jueu;  2 El borsi per al 
barri.Total:13 

Veïnat a títol individual: 

12 

Ordre del dia: 

1.  Punt informatiu: 

a) Estat obres 

b) Intervenció veïnificació a les places. 

c) Seguiment Mesura de govern davant crisi covid-19 

d) Pla mobilitat del  Gòtic 

e) Àgora cultural de la Rambla 

f) Dades Covid-19 al Gòtic 

g) Pressupostos participatius 

3.  Punt deliberatiu:  Reactivació i diversificació econòmica del barri. 

Acta de: 



 

4.  Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió: 

0.-La vicepresidenta del Consell de Barri Gòtic Teresa Caja dona la benvinguda i presenta la composició de la 
taula formada per el  Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa de les Conselleres del Barri Gòtic, Patricia Martínez i 
Patricia Garcia, així com de la Consellera Natàlia Martínez.  El regidor explica la definició, estructura i dinàmica del 
Consell de Barri.  Per motius de mesures sanitàries s’ha decidit que els Consells de barri es realitzaran en espais 
oberts. 

1.-PUNT INFORMATIU.  

1.1.Estat d’obres i projectes vinculats a la veïnficació de les places.   

S’informa de les obres en procés i properes. Es destaca:   
-Instal·lació mobiliari urbà sorgit proposta AV-Gòtic al decidim bcn.  Inici obres 10/ 2021. Final 11 2021.  

• -Veïnificació Pl Mercè. S’instal·laran elements jugables, diversos seients, una font per beure i papereres. 
Projecte en redacció. Inici obres 09/2021. Final 11/2021.  
 
De principis d’agost al 10 de setembre hi haurà activitats de dinamització adreçades als infants i joves.  
 

• -Veïnficació Av. Catedral. S’instal·laran diversos elements jugables i seients. 
Atesa la importància de l’emplaçament, l’execució resta pendent de Patrimoni Arquitectònic i 
Projectes Urbans. 
 
 

1.G.Pressupostos participatius. 
Representants dels projectes realitzen una breu explicació de cada un.  

• Posem en valor la muralla Romana. Proposat per C.O. Sínia. Es vol posar en valor la muralla 
romana que hi ha dins del C.O. Està malmesa, perill enderrocament. Proposta que els usuaris 
facin de guies de la muralla, jornades de  portes obertes. Senyalètica accessible. Cost de 65mil 
euros. També col·laboren com a punt de votació. 

• Transformem el carrer de Capellans. Proposat per el Col. Arquitectes. Potenciar l’eix urbà que va 
des de la catedral a la plaça Isidre Nonell. Pacificació del carrer. Incloure verd per poder 
desenvolupar vida de barri. Projecte d’obertura del arquitectes a la ciutadania.  

•  Rehabilitem l’Escola Baixeras. Proposat per l’escola Baixeras. Façana de l’escola en mal estat. 
Contaminació acústica important. El curs vinent fan 100 anys i volen donar valor a l’escola. Millora 
salut de totes les persones que hi conviuen. Inicialment van posar en el projecte ascensor, que 
finalment des del consorci d’educació s’està posant ascensor.  Rehabilitació dels sostres. 

Obertura de l’escola al veïnatge.  
 

• Habilitem el Jardí Romàntic Proposem una actuació d’arranjament i millora del jardí romàntic de 
l’equipament del Casal Autogesionat de joves, emblemàtic del districte. La intervenció consistirà a 
fer-lo més ombrívol i a reforçar-ne la vegetació baixa. Així el podrem obrir a tothom i el podrem 
potenciar com a espai de trobada.  
 

 

 
La fase de votació es del 10 al 20 de juny a través del Decidim.barcelona. Es fa recordatori de que es pot votar 
fins a 3. 400.000 euros.  
 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri


 

 

 

El regidor obre un torn de paraules relacionat amb els punts informatius.  
Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Ruth Martínez. Metgessa Cap gòtic. Informa que disposen de 
vacunes per la covid 19. La franja de major de  40 anys es poden 
dirigir directament al CAP  

 

Veí. Plaça catedral. Les escales de dalt estan tancades perquè hi ha 
la taquilla. Demana que  no hi hagi ocupació en les escales.  

Per la intervenció en av. Catedral ens hem dirigit al bisbat.  Tenir en 
compte el suggeriment en la intervenció prevista.  

Veïna. Desaparició dels serveis públics autorentables. Estem en procés de contractació nova empresa. L’ha guanyat una 
nova empresa.  L’empresa  anterior ha denunciat al tribunal de 
contractació la nova adjudicació i ha retirat  els wc. El tribunal ha de 
resoldre si el concurs ha estat correcte. S’han instal·lat  uns portàtils 

mentre no es resolt la sentència.  
 

Av. Gòtic. Els projectes son necessaris. Projectes orientats , però 
altres projectes han estat relegats que eren adreçats al veïnatge i 
posar urinaris, bancs.... 
 

S’explica el procés que han seguit per decidir els projectes. Les 
persones son les que han votat els projectes, havia de ser vinculat a 
ciutat vella. Els projectes que comenta estan essent presents en la 
proposta de veïnificació treballada en altres consells de barri.  

Veïna carrer ciutat. Rehabilitació de la muralla romana. Voldria que 
fos un espai per passejar, podria unir-se al de l’escola Baixeras.  Els 
darrers projectes del col·legi d’arquitectes, te possibilitat de pacificar i 
de gaudir, també es podria enriquir-se amb la incorporació del jardí 
romàntic.  
 

 

Av. Gòtic. Projecte Escola Baixeras. Si no se li dona suport l’escola 
Baixeras no podrà fer les obres ??? 
Creu que ha de ser el consorci que s’encarregués de les obres.  

Regidor diu que es cert, però que es una forma d’aportar des de 
l’ajuntament millores que des del consorci per un tema de prioritats 
en pressupostos no ho està assumint.  
Mercè Vilalta. D’acord en que ha de ser el consorci. Fa 12 o 15 anys 
l’escola havia de ser traslladada on estava l’escola Drassanes i 
l’equip de mestres va fer una reivindicació de mantenir-se al mateix 
edifici. El consorci ha fet inversions en el centre, però el centre es 
antic i es demana un complement al que correspon al consorci per fer 
una intervenció integral.  
 

 

 

 
2.-Punt de debat.Reactivació i diversificació econòmica del barri. 

 

Per a introduir el punt de debat s’eplica el Pla de desenvolupament Economic, la Mesura de Govern de Ciutat vella 
davant la crisi produida per el Covid 19, així com el pla de dinamització comercial.  

En el consell de barri del setembre 2020 es va treballar propostes d’activació economica que algunes han estat 
recollides en la mesura de govern. 

El Pla de desenvolupament Economic de Ciutat Vella es validarà en el consell de desenvolupament econòmic.  

S’explica el que es vol potenciar en el pla, així com les línees i eixos d’acció. 

Els eixos principals son: Ciutat vella, lloc on viure; Diversificació econòmica; Ocupació de qualitat; Reforçar 
economia de proximitat, social i solidaria. 
 
 Per consultar el detall de la informació veure en l’enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri


 

 

Es proposa dividir en dos grups de treball per tal de recollir propostes sobre la següent pregunta: 

Com promoure les potencialitats del barri Gòtic en el pla de desenvolupament econòmic. 

PROPOSTES GRUP 1 
 
Control oci nocturn. Com incidim en els locals.  
Baixos que s’omplin de cultura 
Subvencionar arranjament de terrasses d’edificis per promoure que les comunitats controlin el tema de les festes 
nocturnes. 
Com fer que el comerç es dirigeixi al veïnatge, suport al comerç en  tecnologia. 
Necessitat de recuperar el comerç especialitzat i l’activitat artesana. 
Preocupació dels mercats perquè siguin un lloc de compra pels veïns i veïnes.  
Potenciar centrals de compra. 
Preocupació de venda de beguda al carrer. 
Campanya d’imatge del Gòtic com espai segur.  
 
PROPOSTES GRUP 2 
 
Estudi necessitat comercial i laboral. Promoure nous treballadors que es quedessin al barri. 
Reforç polítiques estructurals habitatge.  
Potenciar el comerç proximitat 
Accions adreçades a persones vulnerables. 
Estudiar reconvertir baixos en habitatges. 
Incorporar els eixos comercials a les taules de les xarxes laborals. Interacció entre empreses i serveis d’ocupació.  
Estudi edificis i pisos buits. 
Seguiment pisos del lloguer en quan com  està afectant la normativa del índex  lloguer de la generalitat. 
 
Regidor: 
Algunes propostes no son d’activitat econòmiques, malgrat estan vinculades amb potenciar el creixement i 
establiment de veïnatge al barri Gòtic. 
Algunes propostes ja estan incloses, caldrà fer difusió per tal que els veïns se n’assabentin.  
 
Es convida als assistents del consell a participar de la sessió del consell econòmic del dia 29 per veure línies 
d’acció que s’aprovaran del PDE.  
El regidor fa un recordatori sobre l’actitud  en els grups de debat del consell de barri.  Intentar respectar els torns 
de paraula  i no parlar més forts que altres. Totes les opinions son vàlides ,algunes les compartim o no , però son 
respectables i s’analitzaran. No intentar imposar.  
 

 

3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

S’obre el torn obert de paraules iniciant les persones que havien sol·licitat intervenció per mail.  

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

3 intervencions per part de comerciants vinculats a la Plaça Sant 
Felip Neri. Problemes amb les tanques que utilitza l’escola a la plaça. 
Els visitants no poden passar i repercuteix en l’economia dels 
comerços dels voltants.  Escola concertada i per tant privada. Els 
turistes segueixen apropant , igual fan fotos. Les tanques perjudiquen 
comerciants i veïns. Es demana que es suprimeixin les tanques i que 
no impedeixin la lliure circulació dels veïns i veïns per la plaça, tot i 
que la facin servir. 
 

Sant Felip Neri. Es va tancar abans de la covid. Des de  2017 es 
tanca una hora al matí al pati i al mig dia. Prioritat la seguretat dels 
infants. Els infants de l’escola també son veïns. Si son veïns es diu i 
podran passar. L’escola ocupa només la meitat de la plaça per la 
tarda.  
Prioritat del districte educació i protegir les escoles. Al setembre si 
l’evolució de la pandèmia es positiva els horaris a una hora al mati i 
una a la tarda. 
 

Av.Gòtic. Inquietud sobre la diversificació econòmica del barri. 
Voluntat de canviar els usos, de diversificar. Es veuen accions 
puntuals, però el discurs de l’ajuntament es tornar al turisme xoca 
amb la idea. Si no canviem el model de ciutat de l’ajuntament es 

Totalment d’acord que ciutat vella no pot suportar 30 milions de 
visitants. S’ha de seguir amb diverses estratègies. Fomentar vida de 
barri. Implementar el pla de mobilitat. Activar Via laietana n8 -10 per 
habitatge altres promocions no tenim.  El projecte de correus ha de 



 

repetirà la situació anterior. Quin és el pla de l’ajuntament de 
Barcelona per fixar la població que ja existeix i per modificar realment 
el monocultiu. Què fem amb la població migrant. La única manera és 
que hi hagi més veïns i menys turisme. Habitatge públic per quan?  
 

tenir part de barri. Màxim suport al comerç de proximitat . Estudi de 
les activitats comercials del Districte, el 20% dels negocis han tancat. 
Correspon bastant en la rotació que hi ha en el barri. Els hem 
d’intentar fixar. S’ha fet cens dels locals del c Avinyó, prioritat, serà 
un dels llocs que anirem a perseguir als propietaris. No depèn només 
del districte sinó del municipi.  Si hi hagués normativa que deixés 
limitar el preu dels locals aniria molt bé, però de moment no existeix.  
Reactivació cultural.  
 

Veïna Plaça St. Miquel. Queixes sobre el soroll de la plaça Sant 
Miquel. Plaça de futbol, No es pot passejar pels carrers. Càmeres 
elàstiques, els adults els fan servir. Truca sovint a la GUB. No crear 
llocs nous i controlar els que ja hi ha. Explica incidència de seguretat 
amb una entitat al Pou de la Figuera.  
Suggerències per reduir el soroll. El sorral és un pipi can.  
 
 

Es una plaça adreçada a infants i joves. Hi ha escoles, entitats... és 
un èxit. Es un disseny en que hi va haver un consens. Si hi ha actitud 
incíviques trucar al 112.  No es revertiran les obres. El que no es pot 
ser és no dormir per el soroll.  
Pou de la figuera. Torna a ser utilitzat per les escoles. S’ha 
intensificat la GUB. Pla especial de dinamització. 
El sorral no el traurem . Problema de gent incívica.  Trucar 112 i 
GUB.   
 
 

Metge família. Pregunta per l’evolució del nou local. L’Aprop també té 
problemes de baixants.  
 

Es una operació complicada i difícil. Hi ha personal municipal que hi 
està treballant . Tenen preses algunes decisions de qui s’ha de 
moure. Alguns edificis s’han de comprar. Respecte al problema de 
baixants del local d’ Aprop  ho comuniquem perquè es solucioni 
abans possible. 
 

Veïna George Orwell. Problemes de convivència associat a les 
terrasses. Voldria que es modifiqués l’activitat comercial de la plaça.  

Informa de les terrasses que s’han aprovat per situació excepcional:  
42 aprovades i 174 denegades. Sabem que hi ha restauració que ho 
estan posant sense permís. S’anirà  tornant a la normalitat. Inspecció 
i Gub.  
 

Arai 3. Es va demanar mediació amb la Fundació per la Recerca 
Biomèdica del Clínic de Bcn. El mes de setembre tindran reunió amb 
la propietat, no han rebut resposta . Quines alternatives poden oferir 
per tal que puguem continuar al barri 

Propietat de la generalitat de Catalunya, herència intestada. L’hereu 
sembla que serà la fundació del Clínic. Procés judicial obert que 
acabarà essent del clínic. Encara no els hi podem passar la 
documentació. La generalitat està aturada. S’ha parlat amb gerència 
per reactivar-ho tot.  No hi ha interlocutor de la Generalitat i de la 
Fundació clínic segueixen sense responsabilitzar-se.  
 

Veí de Còdol.  Posar arbres , tots els que falten al passatge de la 
pau, carrer ample, duc de Medinaceli. Forats de rata.    
Còdols nº 3 arreglant façana porta 6 mesos i no es pot passar amb 
els cotxes.  Al carrer escudellers ha tancat un estanc i s’ha posat un 
autoservei, tot el carrer està ple d’autoserveis.  Vol saber si es 
correcte. 
 

La sol·licitud dels arbres els passem a parcs i jardins. 
No hi ha normativa que digui entre negocis quan hi ha d’haver. No 
podem limitar en distància de locals.  
Bastides de còdol i rull mirarem si compleixen la normativa.  La 
llicències d’obres es poden donar per temps.  
 
 

AV. Gòtic. Decebut perquè tot torna a la normalitat del 2019. Més 
gent visitants, més desplaçaments incívics VMP, lloguers sense 
control, grups de turistes amb guies sense llicències ( freetours), 
HUTS sense cap mena de control. 
Terrassa del que era el Cosmos, ja s’han carregat un arbre per poder 
fer les obres i l’arbre que han posat s’està morint. Conservar arbres.  
Resta pendent respostes dels acords presos en reunió amb 
l’AV.Gòtic. 
 

No ens podem creuar de braços i estem treballant . Ho mirem el tema 
de la terrassa dels cosmos.  
Preguntes que no hem contestat, moltes hem respost. Mirem quines 
estan pendents.  
 

Veí C. Copons 4. Local que buida de trastos vells cada dimecres. 
Han trucat telèfon del civisme, recull lo gran però tot el petit queda . 
Es l’únic local que utilitzen com a traster.  
Volen reformar l’entrada de la finca, volen canviar la porta però no ho 
saben.  
 

Recollida trastos vells, els camions recullen grans embalums. El que 
ha de passar és que aquest local només tregui el que està permès. 
Anar a visitar-los i impedir que ho treguin tot.  
Canvi de la porta , anar a ramelleres 17 i preguntar a serveis tècnics.  
 

Veí. Plaça George Orwell. S’han expandint i tot son terrasses. Han 
tornat músics i llauners. Ha trucat a GUB. Li han tornat la trucada 
dient que no tenen gent amb disposició.  
Proposa fer la propera reunió a George Orwell.  
Que pensem fer quan tornin a obrir les discoteques.  No hi ha control 
en les terrasses.  Reunió per trobar solucions. Convida visita guiada.  
 
 

Els estudis es van fer per limitar discoteques en el pla d’usos.   
Locals d’oci nocturn es pot expropiar davant d’un jutjat pagant a preu 
de mercat.   
GUB. Ara estem tenint problemàtica d’aglomeració de gent en espais 
del districte. Tenim els recursos situats en aquests espais . Si la 
situació d’aglomeració va minvant es redirigiran a les altres zones 
conflictives com George Orwell.  

Plataforma del Borsí. Respecte el Borsí. Quins pressupostos hi ha , 
quins departaments hi haurà implicats, quins terminis.   

Borsí, el compromís amb  300.000, euros per redacció projecte 
executiu. Habilitar part baixa i millores a partir del 2022.  El 



 

Veinificació moll de la fusta, si hi  ha algun projecte. 
Escola Baixeras. Si l’edifici és municipal hauria d’assumir 
l’ajuntament i no entrar al procés participatiu. 
 

compromís amb el projecte segueix vigent. Podem fer una reunió per 
explicar-ho. 
Moll de la fusta. Es va fer presentació projecte al fer el projecte 
executiu. Problemes amb la pèrgola.  Era perillós posar una pèrgola 
d’aquestes característiques per nivell de seguretat.  S’ha prioritzat via 
laietana.  Es començaran obres el 2022 per fer la reforma definitiva 
de via laietana. Hem de veure com integrem el projecte de la pèrgola 
després de la via laietana. 
Escola Baixeras. Filosofia, projectes triats per la ciutadania. Ho 
hauria de fer consorci, però els pressupostos son limitats.  
Complementen  projectes o iniciatives noves que des de 
l’administració no s’ha promogut.  
 

Es tanca el consell de barri a les 21:30h.  

 

 

 

 

 

 

 


