
 

 Consell de Barri Casc Antic 
 
 

Data: 22.02.2022 

Lloc:  Centre Cívic Convent de Sant Agusti. 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Andrés Pérez ( Bcn-comú); Joan Julibert ( Psc) 

Laura de la Cruz Termes(ERC) Jordi Callejo ( ERC);  M José Chacón ( Juntsxcat);  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

 

Direcció DSPIT, Tècnica de Barri del Casc Antic, Tècnics d'Ecologia Urbana, SIRESA.  

Assistents representants d’entitats: 

4 

Veïnat a títol individual: 

11 

Ordre del dia: 

• Punt informatiu 

• Punt deliberatiu: Cuidem Barcelona, la nova contracta de neteja 

• Torn obert de preguntes

 

1.-PUNT INFORMATIU: 

 

a) Pressupostos participatius  
b) Estat d’obres al barri  
c) Inspeccions soroll  
d) Terrasses  
e) Actuacions PDE  
f) Pla d’acció Pou de la Figuera  
g) Via Laietana  
h) Via Laietana, 8 -10  
i) Dades Covid -19 al Casc Antic 

Acta de: 



 

Aportacions dels temes tractats al Punt Informatiu: 
Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Veí:  

A la Pl. Pi Sunyer, on anirà el nou CAP, hi anirà 
només el CAP o també habitatge dotacional com 
hi ha al CAP del Casc Antic? 

El Cap el fa el Consorci i l’AGSPB així que el projecte és seu. El CAP 
del Gòtic fa 2500m2 i sinó m’equivoco el de Pi Sunyer fa 3000m2 aprox. 
Per tant, es probable que no tot sigui CAP, jo dubto que hi hagi 
habitatge, el més lògic seria que hi hagués oficines o serveis. 

Si el CAT salut volgués aprofitar-lo tot i fer un CAP de tot l’edifici ho 
podria fer 

Veïna:  

Voldria saber quins edificis municipals aniran a Via 
Laietana, 8-10 

Quins tipus d’oficina? 

Avinyó, 7 – Avinyó, 15 - Avinyo,32 – Ciutat, 3 - Paradís, 14 

Comunicació, diversos comissionats, IMI, Patrimoni, 5a tinència 
(prevenció i seguretat) i serveis Jurídics. 

Tots depenen de la mateixa àrea, és una manera de centralitzar-ho tot 
al mateix lloc, es busca l’eficiència. 

Són un total de 700 persones aprox. que vindran a treballar aquí. 

Hi ha 1500m2 de baixos que es faran servir de BPO per tant per 
activitat econòmica. 

Veïna:  

El desviament dels cotxes per el c/Argenteria 
relacionat amb les obres de Via Laietana, i Lluis 
Companys. 

Es pacifica un carrer i les altres assumiran el 
volum de tràfic. 

Lluis companys serà insuportable, entre el volum 
de soroll que hi ha, els veïns es queixen del nivell 
de soroll i tot el desviament de cotxes de via 
laietana, serà molt potent. 

Rda. Sant Pere i Trafalgar també ho notarà. 

Les conseqüències a l’entorn seran important. 

El que hi hauria d’haver és una reducció de cotxes. 

Si tots els cotxes que ara circulen per via laietana, fan servir els altres 
carreres.. 

Quan fem les obres hi haurà afectacions a d’altres carrers, és 
inevitable.. 

De totes maneres, per aquí passaran els autobusos i és l’itinerari 
recomanat per mobilitat. 

La diferencia entre els dos itineraris és de 3min. 

Qui vagi cap un altre lloc pot agafar circumval·lació o agafar la Ronda. 

Les obres finals tenen objectiu reduir el soroll, reduir l’impacte 
ambienta. Això com ho fem? Impedint que qui vulgui travessar la via 
laietana ho pugui fer, que només serveixi per les persones que van al 
barri. 

Que les persones que tenen un altre destí, tinguin un itinerari alternatiu. 

El que hem d’aconseguir és que hi hagi menys cotxes. Amb la 
implantació de la zona de baixes emissions... Generant una cultura en 
la que sigui més còmode anar amb bicicleta, i que la gent que vagi en 
cotxe el deixi per anar amb bicicleta. 

Via Laietana té metros, hi ha dues parades de metros i busos. Està ben 
comunicada. Hi ha d’altres maneres de venir a casa nostra que no sigui 
el cotxe. 

De tota manera, els aparcaments seran accessibles. 

A la Via Laietana, hi ha un consens des de fa dècades que s’ha de 
modificar, vam fer un procés participatiu bastant llarg en el que va sortir: 
hem d’ampliar les voreres tant com puguem i encabir les bicicletes, 
aconseguirem ampliar el verd. 

S’ha de reduir els cotxes que hi circulen cada dia 



 

Veïna:  

Sobre la pl. Comercial, quan començaran les 
obres. Aquestes feines comportaran una nova 
distribució de les terrasses que hi ha. Quines 
activitats s’hi faran, entre les permeses i no 
permeses. 

Es un problema fatal entre les persones que hi 
vivim. Tenim grups de 50 persones que fan 
“running” i sessions d’exercicis. La GUB no intervé 
mai. 

També nens que juguen a la pilota fent vibrar el 
terra de les finques del voltant. 

A qualsevol hora. A les nits no es pot dormir i de 
dia tampoc. 

Estem fent l’avantprojecte de tot i s’ha de fer el projecte, en d’altres CB 
anirem explicant les dates concretes. 

No hi ha voluntat de moure les terrasses que hi ha. Es mantindrà les 
que hi ha amb llicència. 

A les pèrgoles que farem no hi haurà terrasses, hi haurà bancs. 

N’hi haurà algunes que són extra-COVID que haurem de veure si 
consoliden o no.. 

La pl. Comercial és una plaça molt sol·licitada per la significació que té i 
perquè és un dels pocs espais diàfans del barri. 

A nivell de districte intentem diversificar perquè no patiu els veïns. 

Perquè no coincideixin caps de setmana seguint, i controlem amb 
limitadors... 

Respecte a les concentracions i botellots que hi ha hagut i hi ha. La 
GUB  seguirà amb els dispositius que ha tingut els darrers mesos, que 
impliquen acordonament i desallotjament del Ps. del Born cap a 
Marquès d’Argentera. La GUB està compromesa, som coneixedors de 
la problemàtica que hi ha, i seguirem provant estratègies d’intervenció.. 

Aquests grups que fan activitat esportiva, des de la GUB es va 
començar a buscar qui son.. però ara no tinc la informació.. la buscarem 
i mirarem que es pot fer... 

S’ha de trucar al 112 sempre, no sempre venen perquè de vegades hi 
ha prioritats. La GUB fa la seva feina. 

Necessitem que hi hagi trucades a la GUB per a que puguem tenir un 
recull dels problemes que hi ha hagut per a poder dimensionar i definir 
la ruta de les patrulles. 

Si volem intervenir administrativament, si tenim trucades de veïns ho 
podem argumentar millor. 

 
2.- Punt Deliveratiu: Cuidem Barcelona, la nova contracta de neteja. 

El Regidor: Jordi Rabassa, fa exposició del desplegament del programa Cuidem Barcelona i de la nova contracte 
de neteja. 

Aportacions del Punt Deliberatiu: 
Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

AAVV / veïna:  
Els dels serveis de neteja no tenen incorporada la obertura del 
passatge sant benet en el seu plànol de treball, que no els han 
informat que el passatge sant benet s’ha prolongat.. Només passen 
la mànega a la primera part del carrer i diuen que no ho tenen al 
mapa... 
Els contenidors que hi havia a la presentació dels nous contenidors al 
Ps. Lluis companys, crec que s’hauria de remarcar més el que NO es 
pot tirar allà, no està prou clar i crea confusió... 
 
 

Si el passatge sant benet s’ha obert i els operaris no tenen la 
ruta, doncs malament. Hi mirarem, per veure que passa i 
solucionar-ho.. 

 

NETEJA:  

Baldeig de  nit: la gran part del b arri teniu recollida porta a porta, i 
després de la recollida de les bosses passarem a fer el baldeig 
nocturn. Farem recollida de la brossa i després fem recollida de les 
taques amb aigua, diària. Fins ara també es fa així però amb menús 
freqüència. A les zones amb contenidors, fem el baldeig nocturn, 
anem amb cubes i mànegues, per millorar el rendiment i evitar que hi 
hagi gent i terrasses, necessitem que estigui buit. Si ho féssim de dia 
perdríem rendiment i qualitat. 

 



 

 

Prenc nota de Sant Benet i faran el baldeig cada dia i de nit. 

En relació als contenidors, és una bona aportació, és un fet.. són els 
nous contenidors de 3000l i uns de 2000l que s’ajusten a carrers 
estrets. 

Hem de millorar el pictograma perquè no s’entén i crea confusió. 
Aquest tema s’està treballant.. 

Pel que fa als contenidors, anirem canviant per tipologia. 
Començarem a canviar-los a partir del 18-abril. 

Pel que fa al canvi d’us a la recollida a la porta els 4 dies. Farem una 
campanya informativa. Pensem que juliol-agost començarem a fer 
recollida. Com que implica un canvi d’hàbits associat necessitem de 
molta divulgació, ho estem treballant amb comunicació 

------------------- 

En els llocs que ens trobem moltes concentracions de persones al 
carrer, després hi van GUB amb neteja per desallotjar, això és un 
serveis excepcional, no consta en el que us estem explicant. 

El que us hem explicat és el que és estructural, planificat i ordinari, 
després hi ha d’altres  coses que no son planificades i que es poden 
atendre. 

GENAB.  
Per fi, després de 20a. ens han fet cas, fa 20a que demanàvem la 
recollida porta a porta. 
Suposo que no començareu la recollida porta a porta per tot el barri 
de cop, sinó que ho fareu per parts... 
 
 
Per on començareu? I, com es farà? 

Això no és un porta a porta, si ho fos tindries algunes d’aquestes 
fraccions que tindries un parell de dies per deixar-les, tindries un xip.. 
no és un porta a porta. El que fem és, dins del servei que tenim, 
s’incorporen dues fraccions més que fins ara no teníem. No hi ha 
control amb xips i hi ha més disponibilitat. Ampliem la recollida 
selectiva però no fem un porta a porta. 
 
Farem una gran campanya a nivell de ciutat, en llengües diverses per 
informar de tots els canvis possibles hi haurà informadors, xarxes 
socials. No és una cosa d’un dia per l’altre, ho haurem d’explicar molt 
bé en sessions informatives com aquesta i d’altres formats... 

Veïna:  
D’això de la campanya informativa, trobo a faltar molt.. la gent no sap 
que fer.. no és tant difícil fer un a campanya informativa amb 
dibuixos, com s’ha fet al Raval. Facilitar les coses. 
 
També en la qüestió de mobilitat, dels vehicles que van per tot arreu i 
que molesten tant, doncs també, s’hauria de posar. 
 

 

 

El Regidor explica que properament convocarem per la passejada del Cuidem Barcelona, pel repàs de tots 
aquests punts que us explicaran de manera detallada, la dinàmica i el protocol que es seguirà, també la taula de 
seguiment per valorar els punts que fallen o no fallen. 

Pel que fa a la nova contracta, properament començarà una campanya molt potent a nivell de ciutat que 
focalitzarem al Districte i també al barri, ja que aqueta recollida també la farem al barri Gòtic. 

I a partir d’aquí la implantació dels vehicles nous i la nova contracta, amb la idea que al juny-juliol estigui el més 
implantada possible. 

Ho anirem informant en Consells de Barri i d’altres espais. 

 

3. TORN OBERT DE PARAULES: 

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Veïna: ja sabeu el problema que patim a Lluís companys des de fa 
3a., no és res nou. Ens dieu que truquem al 112, com és lògic, però 
si des de les 7 del matí  fins les 3 de la matinada, només tenim 10.5h. 
de silenci perquè la resta son altaveus. Em podria passar tot el dia 
trucant per telèfon. 

Teniu tota la raó del mon, i hem de veure de quina manera podem fer 
el que sigui per a que no hagueu de marxar i pugueu viure 
tranquil·les a casa fora. 

A Lluis companys, tenim compromís de minimitzar les activitats 
organitzades, tenim moltes activitats de ciutat que demanen l’espai, i 
tenim desenes de peticions d’entitats de tot Catalunya que ens 



 

Ara comença el bon temps i començarem de nou. 

Vull fer-vos la petició que siusplau ens ajudeu perquè ja no podem 
més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els grups que fan exercici al passeig cada cop n’hi ha més, 
augmenten horari, i soroll. El que provoca  que tothom se senti 
autoritzat a posar el seu altaveu. A partir de les 19h. és al·lucinant, 
s’apropien de l’espai públic, posen cordes, música. 

Siusplau ajudeu-nos 

demanen l’espai perquè és un gran aparador. És des de la Regidoria 
de Ciutat Vella que els intentem frenar, i no donar-los permís. Els 
hem d’oferir un altre espai, que sigui adequat... no és gens fàcil. 

El que si que fem són les activitats de barri, la festa major, el Sant 
Joan... és cert que n’hi ha d’altres que ens costa molt moure-les... 
quan hi ha voluntat que sigui activitat periòdica ens és més 
complicat... 

El meu compromís és seguir intentant frenar l’activitat a Lluis 
Companys. 

Referent als altaveus, aquí hi ha la GUB. En espais com aquests, 
que són espais popular, que hi ha moments que hi ha molta gent que 
passeja. Fer una intervenció de la GUB pot provocar una reacció que 
no és la desitjada. Mirem com es poden fer aquestes intervencions, 
de forma preventiva i/o informativa. 

Hem remeto a la GUB  per a que pensin de quina forma poden actuar 
de manera més proporcional. 

 

La GUB esta treballant per identificar aquests grups esportius, 
m’informo com va.... 

S’ha de veure quina és la manera més contundent i més conciliadora. 

Veïna: 

De la pl. Comercial, m’ha decepcionat molt, que és una plaça 
inhòspita per el calor i el fred, i sempre pensava en la possibilitat de 
posar arbres, em direu que a baix hi ha un pàrquing i que no es pot. 
Pensant que reduirem el nombre de cotxes, ja que tenim el doble o 
triple que d’altres capitals, els pàrquings incentiven el transport 
privat.no es podria pensar en un altre model, no m’agrada aquest 
model d’esplanada a ple sol a l’estiu, penso que es podrien fer més 
coses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació als jocs dels parcs, perquè no es pensa mai en la gent 
gran. Penso que és l’únic districte a Barcelona, que no té cap plaça 
amb màquines per estiraments per la gent gran 

 

També m’hagués agradat molt que es pogués fer alguna cosa més a 
la Pl. Comercial, però tenim un pàrquing i no hi ha una altra 
possibilitat. 

És una plaça dissenyada per a que no molesti al Mercat del Born, 
que condiciona l’espai públic que te al costat. Es va pensar la pl. 
Comercial, com un lloc que no hi hagués res per a que lluís la façana. 

Tenim una plaça que té pocs anys, i un pàrquing amb una llosa molt 
fina que no aguanta molts pesos. 

Amb el que tenim, hem de veure que podem fer per donar-li viabilitat 
a la plaça. Anem a permetre que no passin cotxes, que hi hagi espai 
per a prendre el sol, i maneres de fer ombra.  

També hauríem de veure de quina forma convida al pas, a dins del 
Born hi ha un carrer que connecta fins al Parc de la Ciutadella, hem 
de veure si es pot fer alguna modificació interna de la façana que 
convidi a passar. 

També hem de veure com aquest equipament de ciutat, s’obre a la 
plaça. Hi ha compromís de la nova directora de veure com es pot 
portar activitat a fora, que també canvia la dinàmica dels espais. 

 

A Mestres Casals Martorell, a la intervenció del Casal de Gent Gran, 
allà fora n’hi haurà, està previst... Normalment aquestes màquines 
funcionen quan hi ha activitat programada ,que cridi a que hi hagi una 
activitat espontània. 

Al proper consell de barri, podem acabar de concretar que hi 
haurà allà a davant... 

 

 

 

Veïna: visc a la cantonada de ps. Del born amb plaça comercial, en 
un principal, convisc amb un nebot amb discapacitat d’un 81% i no sé 
com tirar endavant, estic desesperada. 

El soroll és un problema de salut, que l’hem d’atacar des de la salut, 
no des de seguretat. 

Hi ha una taula de soroll de ciutat que s’estan treballant possibles 



 

El meu pis té molts locals i terrasses a sota, que fan el que volen, hi 
ha una impunitat total. Quan acaben les terrasses, hi ha d’altres 
sorolls. 

La GUB passa i veu tot això, però no fan res. Fa 18a que visc aquí, i 
el pis és meu, i no sé com desfer-ne... sinó marxaria... 

Davant d’aquests problemes no tinc solució, un cop que vaig baixar a 
parlar amb ells, em van agredir.. tinc judici d’aquí uns dies... ja no sé 
que fer... demano ajuda.. 

 

Seria important poder canviar la sensibilitat de les persones, perquè 
molta gent no se’n adona de la repercussió a la gent que viu al barri. 
La percepció de la gent en general, és que aquest barri està destinat 
a la diversió, en la que tot està permès.. m’ho diuen les persones que 
estan al carrer i els propietaris dels locals. 

modificacions de normatives per veure si podem fer actuacions 
dirigides a minimitzar el soroll i garantir el dret a la salut. 

No puc garantir una solució immediata, però el Ps. del born la tenim 
amb una alarma vermella per el tema del soroll, mes enllà del 
botellot. S’ha començat a treballar al consell de Salut per veure si 
podem fer algunes intervencions. 

Si que podem fer una actuació en relació a les terrasses, podem 
portar inspecció, GUB. Però em de pensar en mecanismes 
estructurals 

 

Les nostres polítiques van orientades a que els veïns es quedin al 
barri, i que sigui un barri per viure-hi.  

El que ha de tenir prioritat no és l’activitat econòmica sinó l’activitat 
veïnal.  

Hi havia un pla d’usos que donava carta blanca a l’activitat comercial, 
i nosaltres ara, no podem revertir una llicència d’activitat. Sinó 
acompleix els requeriments tècnics no se li dona la llicència, si 
alguna llicència s’ha donat malament perquè no acompleix els 
requeriments tècnics s’ha de precintar, però només precintar, la 
llicència d’activitat segueix activa. Hem de fer les màximes 
inspeccions possibles, però a la Ribera les llicències estan ben 
donades. Ara no es poden posar més bars i discoteques, però fins el 
2017 si que es podia... 

Tenim un servei de mediació, podem mirar d’iniciar una 
mediació entre tu i els locals... 

 

Es dona per acabat el Consell de Barri,  

 

Es tanca el consell de barri a les 21:15h.  

 

 

 

 

 

 

 


