
 

 Consell barri Gòtic 
 
 

Data: 25.02.2021 

Lloc:  On line 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Jèssica Gonzalez ( Bcn-comú); Patrícia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Garcia ( Psc) ; Alba SEgura 
Gomila( ERC); Laura de la Cruz Termes(ERC) Thair Rafi Khanum ( C's);  M José Chacón ( Juntsxcat); 
Santi Ibarra (bcn-comú); Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Julia Barea ( C,s). 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Coordinació DSPiT; Tècnica B.Gòtic; Tècnic Participació; Tècnic Infància i Joventut; Tècnic Mesura de 
govern;  Polícia Proximitat;  

Assistents representants d’entitats: 

FIBS; As. Avinyó;  AAVV Gòtic; Roca en Moviment;2 Cap-Gòtic; EAP-Gòtic: Bilbioteca Andreu 
NIn.Total:8 

Veïnat a títol individual: 

22 

Ordre del dia: 

1. Votació de la Vicepresidència del Consell de Barri Gòtic i dels membres  de la Comissió de 
seguiment 

2.Punt Informatiu. 

3.Debat: Veïnificació de l'espai públic del barri Gòtic 

4.Torn obert de paraules

i presentació per part del Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa de les Conselleres del Barri Gòtic, Patrícia 
Martínez i Patrícia Garcia, així com de la Consellera Tècnica Natàlia Martínez. S’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 on line. S’explica la dinàmica. 

1.-PUNT INFORMATIU.  

1.1. Votació Desenvolupament de la sessió: 

0.-Benvinguda vicepresidència del consell de barri Gòtic  i comissió de seguiment.  

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

Acta de: 



 

Teresa Caja Oliver és la única candidatura a la vicepresidència. Presenta la seva proposta. 

En quant a la comissió de seguiment hi ha13 candidatures presentades. 

Entitats 

» Amics de la Rambla»   Associació d’amics i comerciants de la Plaça Reial»   Associació de veïns del barri Gòtic»   
Associació de veïns del carrer Magdalenes»   Associació Gabella»   Plataforma Fem Gòtic» »Plataforma Roca en 
Moviment» 

 Persones a títol individual 

» Calixto Sobrado » Carme Castells »   Pau Bosch » Eva Vila Domínguez» Mercé Pérez»Teresa Caja  

Es duu a terme la votació. 

Resultats: S’aproven les candidatures de la comissió de seguiment per un 81% dels vots a favor. 

S’aprova la candidatura de la vicepresidència del Consell de barri Gòtic per un 75% dels vots a favor. 

1.1.Estat d’obres.  

S’informa de les obres en procés i properes. A destacar:   
-Jardinera Josep Pijoan: Inici obres novembre 2020. Final març 2021. Inclou instal·lació de la font , bancs i 
ancoratges bicicletes. 
-Millora escocells i ventilació Psg. Colom. Inici obres febrer 2021. Final maig 2021. 
-Jocs infantils plaça de la Mercè. Inici i final d’obres 2021. 
-Plaça Carme Simó. Reconversió espai jugable. El projecte està passant REPS dels serveis municipals. Proposta 
obres inici juliol 2021 fi novembre 2021.  

1.2.Altres punts d’interès 
 a)Estat obres  
 b) Accions de neteja i d'enllumenat al barri  
 c) Trobades amb veïnes i veïns sobre el barri  
d) CAP Gòtic 
e) El Borsí  
f) Mesures Pla desenvolupament econòmic  
g) Seguiment Mesura de Govern covid19  
h) Dades Covid  
i) Servei de veïnatge i proximitat: Operació Fred  
j) Jornades de Portes Obertes a les Escoles 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-gotic 

Torn obert de paraules respecte els punts d’informació 

 

Exposició de la demanada o pregunta Resposta Regidor 

Professionals Cap Gòtic.  

-Demanen evitar reposar el joc infantil al costat dels mòduls del CAP, 
donat que estan fent les proves per Covid amb risc de contagi.  

La plaça no té més lloc per posar jocs infantils, així que hem de fer-
ho compatible. Ho passem a Serveis Tècnics i esperem poder fer 
alguna modificació.  

CAP Nou. Anirà plaça Pi i Sunyer. Hi ha els m2 necessaris i l’edifici 
és municipal. S’ha de fer cessió del sol a Cat Salut. Son ells els que 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-gotic


 

-Terminis de per les obres del trasllat del CAP-Gòtic. Demanen 
participar en el disseny del projecte. 

construeixen. La petició de participar s’ha de fer a Cat Salut. Es 
traslladarà la vostra voluntat. Terminis:Projecte executiu que ha 
d’estar 8 mesos.  S’ha de buidar les oficines, estem treballant per 
tenir proposta de reubicació. Es comprarà una un altre espai on 
poder posar aquests serveis municipals, no es fàcil però s’està 
treballant per fer-ho possible. Quan tinguem el dibuix s’explicarà. 

 

Pare escola Baixeras. Informació sobre el canvi de sentit de Sots 
Tinent Navarro, surt com finalitzat. Pregunta sobre la proposta de 
ubicar mobiliari per evitar estacionament de cotxes i motos entre 
Salvador Aulet i c/Angel Baixeras. 

Els fitons per evitar circulació entre Emili Vilanova i Salvador Aulet 
estan col·locats, tot i que els treuen i s’han d’anar recolocant. El 
mobiliari que s’havia de posar s’ha d’anar treballant. 

 
2.-Veinificació del barri Gòtic 

 
El tema a debat va ser proposat en la comissió de seguiment. Es pretén consolidar la recuperació de les places 
per part del veïnat durant el confinament per a la vida quotidiana de les persones residents al barri. 

S’explica les intervencions que s’han fet previ a la pandèmia per tal de que el veïnatge tingui més espai 
d’estada i de lleure.  

Plaça Carme Simó. Es un espai compartit entre plaça i pati escolar. Hi ha un projecte per millorar els aspectes 
jugables i de seguretat de la plaça , així com per preservar l’espai verd.  

Plaça Sant Miquel . Inaugurada el novembre. S’ha recuperat com espai per veïnatge, evitant l’estacionament de 
cotxes.  

Entorn escolar Drassanes. Ubicació de jardineres, millora de la visibilitat de l’escola amb vinils i prova pilot de tall 
trànsit rodat. Intervenció en l’espai de Josep Pijoan reinstal·lant font i nova jardinera que evita us inadequat skates. 

Plaça Sant Felip Neri . Delimitació us de la plaça durant el pati escolar. Post pandèmia s’ha allargat a horari 
escolar. 

Reposició jocs plaça Joaquim Xirau.  
 
Proposta d’espais per introduir elements de veïnficació. 
 
Es proposa una intervenció ràpida per aquesta primavera-estiu: Intervenció de baix cost i de qualitat.  Es pretén 
una transformació urbana per generar noves activitats i consolidar els usos actuals (jocs/estada) en 3 espais 
específics del barri:  La Recuperació de dues places: plaça Reial i plaça de la Catedral i la reactivació d’una 
plaça: plaça de la Mercè. 

Proposta A.V.Gòtic. En el procés de decidim.barcelona van presentar un mapa interactiu amb proposta 
d’ubicació de papereres, fonts, bancs, panells informatius i arbrat. La proposta està recollida en la mesura de 
govern davant la crisi produïda pel Covid 19.  S’han estudiat les propostes.  

De la llista de l’AVV del Gòtic: La Instal·lació de panell informatiu: es descarta donat que són de comunicació del 
districte;  Plantació d’arbrat: si hi ha dotació pressupostària es farà ;  Mitgeres verdes: es traslladarà la demanda a 
l’IMPU. ;  Papereres: les col·locarà neteja. S’està gestionant. ;  Bancs i cadires: es prioritza ;  Fonts: Per 
pressupost es pot instal·lar una. Es proposa ubicar una font a la plaça de la Mercè. Cal consensuar-ho avui. 



 

Preguntes per iniciar el debat:  Creieu que hi manca algun espai /plaça per incorporar ?  Quins usos 
donaríeu als espais proposats ?  

Propostes sorgides del debat: 

ESPAI PROPOSTA 

Propostes AV.gòtic Procurar posar més fonts. Incloure una altre a plaça del Rei 

Carrer Ferran Proposta d’arbres per modificar dinàmica del carrer 

Plça Carme Simó Vetllar per la pacificació real de la zona. Manteniment de la plaça mentre no es facin 
obres per tal d’evitar accidents amb els infants. 

Plaça sant miquel i 
altres part nord i 
central Gòtic 

Contenidors de deixalla. Es ressalta el problema del la gestió de residus. Veïnificar 
també inclou elements per mantenir els carrers nets. 

A diversos espais Incrementar els W.C. públics. Plaça Vila de Madrid, Rambles i altres d’us intensiu de 
vianants. 

Al barri Reactivar i fer difusió d’activitats a la via pública així com d’entitats que n’organitzen, 
especialment adreçada al col·lectiu de joves i adolescents. 

Joquim Xirau Arbrat i reinstal·lació dels jocs infantils. Manquen ancoratges per bicicletes. 

Via Laietana Ampliació de voreres . Reducció carrils de trànsit rodat. 

Placeta Ataülf Elements que facilitin l’ús de l’espai per infants de preescolar. Evitar estacionament 
motos. 



 

Plaça Sant Miquel Recuperar proposta de posar vinils amb miralls com element lúdic per 
joves/adolescents. Danses i coreografies. 

Moll de la fusta o 
balconada 

Elements de joc esportiu per joves. Ping pong, cistelles de basquet... 

Sant Felip Neri Quan passin restriccions de la pandèmia recuperar espai per veïns i visitants d’altres 
edats 

Diversos Espai de connexió de wiffi 

Diversos Evitar que els ancoratges de bicicleta siguin per us d’empreses que es lucren 

Av. Catedral Tenis taula 

Plaça Reial Deixar com un espai lliure de joc. Pensar en dinamització però no instal.lar nous 
elements. 

Duch Medinacelli Tenis taula. Petanca 

   

Observacions del regidor en quan a propostes. 
Es ressalta la necessitat de pensar en els joves i adolescents. Pensar en ubicacions on l’impacte acústic de 
l’activitat es pugui compaginar amb el descans del veïnatge.  
La petanca a Duch de Medinaceli no compliria la mesura reglamentària. 
Cal tenir present quan es parla d’arbrat les condicions del subsòl, si hi ha un pàrking no es poden plantar.  
El cost d’una font es de 6.000€, cal pensar bé quines fem de noves .Ha sortit plaça de la Mercè i Plaça del Rei. 
Tema lavabos. Es el districte que més n’ha instal·lat, 11 auto rentables amb un cost de 430.000€ anuals pel 
manteniment i neteja. Si el pressupost i la ubicació ho permet mirarem de posar-ne més. Es una prioritat. 
Plaça Reial, plantejar activitats de dinamització. 
Vinils de mirall, mirarem si es poden fer a plaça Sant Miquel o  en altres espais. 
Comentem amb mobilitat el tema dels ancoratges d’us d’empreses. 
En quan a la proposta de contenidors, l’any vinent tindrem un nou contracte de neteja en que hi hauran noves 
propostes , es tindrà present. 
Plaça Sant miquel, els mals usos per skates, cal veure si es consolida aquesta pràctica i en tot cas s’està valorant 
posar una barana que ho impedeixi. 
 
S’agraeixen les propostes i la participació.  

 



 

3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

S’obre el torn obert de paraules per ordre de ma alçada. 

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

AV gòtic. Preocupació pels tancament de comerços. Hi ha molt poca 
oferta, el que s’obra no es veïnal. Temor que la Boqueria es torni a 
convertir en un espai turistificat. Demanda  mesures per poder obrir 
comerços de proximitat de menjar sa al barri i que no hi hagi tant 
plàstic i menjar per emportar que produeixi molt de rebuig. 
 

Hi ha consens sobre el valor del comerç de proximitat. 
Condicionant: pressió en preu d’habitatge i locals comercials.  
Pla d’usos per regular a futur, no hi ha possibilitat de revertir el que 
està actiu. La única manera es comprar llicència però no fas res si no 
tens local.  S’ha potenciat el comerç de proximitat amb el pla d’usos. 
No podem garantir la viabilitat econòmica, ni el preu del producte, ni 
la qualitat d’aquest. 
Pla de desenvolupament econòmic. Baixos protecció oficial. Confiem 
que ara tingui més impacte en el Gòtic, doncs tenim una partida 
pressupostària per comprar locals a ciutat vella.  Tenim un problema 
evident amb el preu dels lloguers, considero que s’han de limitar igual 
que el preu dels habitatges.  La nostra capacitat d’intervenció es 
limitada. 
Inspecció per aquells locals que no fan un us adequat de la seva 
llicència.  
Estem compromesos en potenciar el comerç per el veïnatge. 

Pare escola Baixeras..  Ha estat en totes les reunions que s’han fet 
per parlar de la plaça com del tancament del carrer sots tinent 
Navarro . Es injust per les famílies quan després de 5 anys de 
reunions els diuen que es tanca el projecte de camins escolars sense 
cap mena d’explicació i paradoxalment es trien altres projectes dient 
que la zona  ja està pacificada.  
 

Es comprèn el malestar. Ara l’aposta es pels entorns escolars. S’ha 

de donar l’explicació. 

Veïna. Punts de wiffi i recàrrega de mòbil és interessant. Proposta de 
fer un hort urbà.  
 

Recollim tema hort urbà. 
 

Veí. Evitar la proliferació de botigues de souvenirs, igual que les 
cases de canvi i evitar l’eliminació dels usos culturals com Capítol o 
llibreries.  
 

Els souvenirs estan prohibits. Hi ha llicències que permet un 
percentatge de venda d’altres productes, d’aquí ve les dificultats de 
inspecció doncs s’ha de calcular . No tenim la capacitat de dir quin 
material no pot tenir. Les llibreries no estan limitades es poden posar.  
Els usos culturals s’han incrementat des que tenim el pla d’usos. 
Capítol es propietat d’una empresa que treu els llogaters. Aquests 
llogaters son els propietaris del Principal l’haguessin pogut traslladar. 
Palau del cinema a vil laietana si que està limitat. 

Veïna plaça St. Miquel. Queixes en referència el impacte acústic en 

la salut produït pels espais de joc. Tenir present als veïns quan es 
dissenyin aquests espais.  Preocupació per quan el toc de queda ja 
no hi sigui.  
 

 

Comerciant St. Felip Neri. Tenir en compte els comerços. Al nostre 
carrer tenim artesans i producte d’aquí i estem totalment oblidats. En 
la situació actual ho estem passant molt malament i més amb la 
plaça tancada.  
 

Preparem una nova trobada i mirem com us podem ajudar. 

Comerciant c Comtal..  Bicicletes i monopatins i patins elèctrics. en el 
carrer comtal. Duran tot el dia treballo al carrer Comtal , hi ha un 
trànsit constant.   
 

 No teníem identificat com un carrer problemàtic per tal de poder fer 
una campanya per limitar-ho.  Les bicicletes poden passar per les 
plataformes .Els patins elèctrics no poden passar-hi.  Ho agafem i ho 
comentem a GUB. 
El pla de mobilitat de ciutat vella s’està desenvolupant, comença per 
raval i potser l’any vinent. El que preveu es que la gent que es 
desplaça amb bicicleta vagi a peu.  
 

 

Es tanca el consell de barri a les 21:00h.  

 

 

 

 

 



 

 

 


