Acta de:

Consell de Barri Casc Antic

Data:

23.02.2021

Lloc:

On line

Hora: 18:30h
Assistents:
Presidenta:
Jordi Rabassa

Consellers:
Jèssica Gonzalez ( Bcn-comú); Andrés Pérez ( Bcn-comú); Joan Julibert ( Psc) ; Laura de la Cruz
Termes(ERC) Thair Rafi Khanum ( C's); M José Chacón ( Juntsxcat); Natàlia Martinez ( Bcn-comú);
Julia Barea ( C,s).

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:
Coordinació DSPiT; Tècnica Casc Antic; Tècnic Participació; Comissionada Acció Social, Casal de Barri
Pou de la Figuera.

Assistents representants d’entitats:
Centre Sant Pere Apostol: 1 - Ass. Esquitx: 1 - Casal de Joves Palau Alòs: 1 - Casal de Barri Pou de la
Figuera: 3 - Fed. Casc Antic Gestió Comunitària: 2 - EICA: 2 - AAVV Casc Antic: 2 - Ass. Comerciants
c/Princesa: 1 - Casa Candela: 2 - Fundació Comtal: 1 -

Veïnat a títol individual:
11

Ordre del dia:
1. Votació de la Vicepresidència del Consell de Barri del Casc Antic i dels membres de la
Comissió de seguiment
2.Punt Informatiu.
3.Monogràfic: Situació Socio-econòmica del Casc Antic
4.Torn obert de paraules
Presentació per part del Regidor de Ciutat Vella: Jordi Rabassa.

1.-VOTACIÓ VICEPRESIDÈNCIA I MEMBRES COMISSIÓ DE SEGUIMENT:
Desenvolupament de la sessió:
-

S’expliquen funcions de la vicepresidència i de la comissió de seguiment.

-

Es recorda que fins ara, no hi havia vicepresident a la Comissió de Seguiment del Casc Antic, però ara hi
ha la candidatura de l’Anna Puig, que presenta la seva proposta.
A la comissió de seguiment hi ha:

13 candidatures presentades
Entitats / Associacions:
» Associació l’Esquitx
» Casal de barri Pou de la Figuera
» Centre Sant Pere Apòstol
» EICascAntic
» Fundació Comtal
» AAVV Casc Antic
» Ass. Comerciants c/ Princesa
» Llibreria ”Abracadabra”

Persones a títol individual
» Albert Lázaro Salvador
» Ana Puig
» Antonia Doz Forniés
» Najia El Kebdani
» Ángel Martín Somé

Es duu a terme la votació.

Resultats:
S’aproven les candidatures de la comissió de seguiment per un 90% dels vots a favor (majoria simple)
NO S’aprova la candidatura de la vicepresidència del Consell de barri del Casc Antic per no assolir els 2/3 de vots
a favor, tal com estableix el reglament de Participació.

El càrrec de vicepresident/a queda vacant, però si en algun moment hi ha d’altres candidatures, es pot valorar
tornar a fer votació.
2- PUNT INFORMATIU:
2.a) Estat d’obres.
- S’anuncia que l’inici de les obres del Casal de Gent Gran i la Residencia Temporal per a persones Adultes en risc
d’exclusió social, de Mestres Casals Martorell, s’avança i començaran al juny de 2021 i duraran fins el desembre

de 2022. Aquest dos equipaments compartiran espais. A la residència hi haurà 14 habitacions adaptades (8 dobles
i 6 individuals).
- Museu Picasso: s’estan fent obres als patis i s’està treballant en un Pla Director pel 50è aniversari. Les obres
acabaran el gener de 2022
- Museu Martorell (parc de la Ciutadella): s’estan restaurant les cales i les pistes de petanca quedaran inoperatives
temporalment.
2.b) Procés Participatiu Pla d’Acció Pou de la Figuera:
2.c) Operació Fred (servei de veïnatge)
2.d) Procés Matriculació Escolar
2.e) dades COVID
Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/24_02_23_presentacio_cb_casc_antic_def.pdf

Torn obert de paraules respecte els punts d’informació
2.-Situació Socio-econòmica del Casc Antic
El tema a debat va ser proposat en la comissió de seguiment, es va proposar fer una foto de la situació socioeconòmica del Casc Antic, que va començar amb la situació COVID.
Per a exposar-ho us presentem unes dades (algunes no les tenim desglossades) i us les explicarem per Barri,
Districte o a Nivell de Ciutat.
Hem convidat a la Sonia Fuertes, Comissionada d’acció Social i al Casal de Barri del Casc Antic:
Podeu

consultar

la

informació

exposada

per

la

Comissionada

d’acció

Social

a:

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/24_02_23_presentacio_cb_casc_antic_def.pdf

Els/les dinamitzadors/es del Casal de Barri del Casc Antic expliquen el projecte de Casals Comunitaris, iniciat el
2020 en col·laboració amb Acció Comunitària i el Districte de Ciutat Vella. Dins del marc d’aquest projecte, vam
donar suport a iniciatives que es duien a terme al barri:
-

Vam fer un casal de nadal per als infants del barri
Vam subvencionar un projecte de dones del barri, a FICA (suport en empadronament).
Es va subvencionar instruments per a infants que participen a Riborquestra
Es va subvencionar un projecte par a cobrir necessitats bàsiques de joves.
I el projecte més destacat, ha estat el PUNT DE SUPORT INFORMÀTIC, perquè es va veure la necessitat
de donar suport a la gent del barri en la tramitació de recursos via telemàtica. Funciona amb cita prèvia.
S’ha acordat amb l’ajuntament, renovar-lo per tot el 2021.

També presenten el projecte de l’HORTET DEL FORAT, ja que és un espai de referència i cures per a veïnes que
potser, no tenen família al barri. És un projecte comunitari del Pou de la Figuera, que arrel de la pandèmia ha
tingut un increment de participació. En l’actualitat s’ha visibilitzat la necessitat de tenir espais verds i per socialitzar.
Han començat a col·laborar amb 4 entitats del barri per fer activitats educatives a l’aire lliure. Se li dona un
enfocament des de la multiculturalitat i de participació de les entitats del barri.

El Regidor planteja que la petició de la comissió de seguiment, de fer una foto socio-econòmica del barri era molt
ambiciosa. Moltes propostes tanquen a desembre de 2020 i encara no tenim les dades, les inclourem abans de
penjar-les al web. Hem volgut fer la fotografia de drets socials durant la pandèmia i l’impuls de la xarxa de barri a
través del Casal de Barri.

Aportacions sorgides de l’exposició:

J.J: agraeix la informació i l’esforç que s’està fent per a
donar resposta a les necessitats sorgides arrel de la
pandèmia.

Regidor:

podem parlar d’aquestes propostes en altres espais del
barri.
Diu que el preocupa l’àmbit educatiu i formatiu dels
joves del barri. Hauríem de pensar en noves propostes
en l’àmbit formatiu (oficis).

3.-TORN OBERT DE PARAULES.
S’obre el torn obert de paraules per ordre de ma alçada.
Exposició demanda o pregunta

Resposta regidor

AV Princesa:. Saber si hi ha novetats en relació a la gestió del
c/Princesa en quant a mobiliari i neteja. Fa 2 anys que estem
demanant canvis, amb peticions signades i no hi ha resposta. Es va
retirar part del mobiliari però no va ser suficient.

Al c/Princesa vam fer intervencions i es van treure les cadires més
problemàtiques. Estem dissenyant un projecte de re-urbanització del
carrer, perquè també hi ha el tema de les jardineres.
Som reàcis a treure cadires, sabem que a les nits generen molèsties,
però durant el dia els veïns s’hi asseuen...
Mirarem si tira endavant el projecte de re-urbanització per fer que els
carrers siguin més transparents, sense obstacles...
Estem mirant de quina manera poder treure places d’aparcament de
vehicles privats i donar lloc a terrasses.
Us emplaço a trobar-vos amb la tècnica de barri i els Consellers per a
tractar-ho.

A.D: proposo un projecte per millorar l’accessibilitat vertical i millori la
situació de persones en atur. Partim d’un greuge amb els nous
edificis que tenen ascensor. Amb aquesta campanya combatríem
l’aïllament, sobretot de les persones grans que no poden sortir, i
l’ocupabilitat i formació de les persones en atur del barri. No tindria
cap cost ja que podria ser un conveni entre formacions i empreses
instal·ladores..

En relació al projecte d’accessibilitat vertical, si que suposaria una
despesa per a l’Ajuntament, ja que la formació no es fa a canvi de
res...
Crec que vas enviar la proposta a Pressupostos Participatius, es
valorarà en breu i et donaran resposta, que ha estat avaluada per
diferents tècnics.

veí: Planteja els problemes de convivència al voltant de la narco-sala
(CAS Lluis companys). L’any passat van exposar el tema, i no tenen
cap resposta satisfactòria. Avui han presentat 600 signatures a
l’ajuntament.
Volia saber si en tenen constància i possibles solucions.

Amb la situació de pandèmia els protocols per accedir als serveis han
canviat, en alguns casos fa més difícil conviure-hi.
Hem desplegat un dispositiu del servei de Gestió de conflictes i
servei de neteja.
Revisem si hi ha altres problemàtiques, i proposem una trobada amb
el CAS per a que en pugueu parlar.
Passem informació a GUB perquè tenen un dispositiu que fa selecció
de les places a nivell de soroll del districte.
Mirarem si Lluis Companys entra dins del pla, li transmetrem a

Veïna: Queixa sobre l’excés de soroll del passeig Lluis companys.
Quan fa bon temps, parlem de grups de persones, amb altaveus,
skates, musica... No només durant pandèmia, ja passava abans... el

nivell de soroll no permet descansar, ni veure TV...

l’intendent del districte, per a que ho tingui en compte.

Restauradora:
Tinc un bar a Portal Nou, i veig que feu moltes coses pel barri, però
ens dona la sensació que la zona de davant del CAS, està deixada..
La situació és devastadora, gent consumint, fent les necessitats al
carrer, baralles...
Hi ha molta gent que no vol venir, per inseguretat.

Els CAS són necessaris, i han de ser allà on hi ha les persones
usuàries. A Ciutat Vella n’hi ha dos.
Hi ha presencia policial estàtica, però si hi ha molta patrulla els
usuaris no hi van i no segueixen el tractament.

Comerciant/veí: Soc veí del barri des de fa 16a. i confirmo que els
problemes de la narco-sala es noten més enllà de portal Nou. Hem
trobat xeringues a Sant Pere Mitjà. També hi ha molts problemes de
brutícia..
Al Pou de la Figuera, tots sabem on es fan intercanvis de coses
robades o d’altres activitats.. Últimament hi ha mes policia...

Casal de Barri: ens preocupa el tema de la pacificació de la
Circulació al Pou de la figuera. Ara que la plaça està menys ocupada,
hi ha menys control social i ha augmentat el nombre de vehicles,
sobretot de transportistes. També hi ha vehicles que circulen a gran
velocitat, i és una zona on hi ha nens/es. Hi havia elements
arquitectònics que limitaven aquesta mobilitat, però s’han anat
eliminants.

Mirem de proposar una trobada (tècnica de barri) per si s’ha de
redefinir alguna cosa
En relació a la neteja, vam activar un reforç de neteja a finals de l’any
passat, incloent-hi màquines amb aigua a pressió. Prenem nota del
que comentes del c/Victoria.
Del que comentes, del que passen coses en un pis, els cossos de
seguretat n’estan informants, però no és fàcil intervenir en un
habitatge/local privat. Per a entrar en pisos on es ven droga, es
necessita autorització judicial. Els entorns del forat, són un punt
important, no només de GUB sinó d’altres serveis per a temes
socials.
Ho entomem i mirem si podem reposar alguna cosa.

El Regidor dona per acabat el Consell de Barri, informant que el 18 de març hi ha Plenari del Districte per si algú el
vol seguir.
Els que heu participat en el Pla d’Acció del Pou de la figuera, tindreu un retorn del procés participatiu, i en uns
mesos tornarem a tenir Consell de Barri.
Es tanca el consell de barri a les 20:40h.

