
 

 

ACTA DE:  Consell de Barri de Barceloneta 

 

Data: 8 d’octubre de 2020 

LLoc: Plaça Poeta Boscà 

Hora: 18.30 h 

 

ASSISTENTS: 

President:  

Jordi Rabassa. 

 

Conselleres: 

Jessica Gonzalez ( Bcn-comu), David Pequeño (Bcn-Comu), Oriol Casabella (PSC), Tahir 

Rafi Khanun( Ciutadans), Laura de la Cruz (ERC), Alba Segura ( ERC). 

 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents: 

 

DIrectora DSPIT; Tecnica de barri de Barceloneta; Directora de la Biblioteca La Fraternitat; 

Directora del Centre cívic;Directora del Casal infantil; Representants Residencia Bertran 

Oriola; Representant CAP Barceloneta; Representant Aula mediambiental de Ciutat Vella;  

Guàrdia Urbana de proximitat; Barcelona + sostenible 

 

Assistents representants d’entitats: 

 

Associació de veïns de la Barceloneta; Associació de veïns l’Ostia; Colla de Diables de la 

Barceloneta; La Barceloneta diu prou; ACIB; Gegants de la Barceloneta; ABA; AAVV La 

maquinista; ABA; Proa a la mar;; Plataforma víctimas Bertran Oriola 

Total: 16 

 

Veinat a títol individual: 

21 

 

 

Ordre del dia: 

 

0. Benvinguda i presentació 

1. Punts informatius 

▪Obres 

▪Altres temes d'interès 

2. Conviure amb la pandèmia a la Barceloneta. Presentació Mesura de govern per afrontar 

els efectes produïts per la pandèmia 

3. Torn obert de paraules 

 

 

 



 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cdb_barceloneta

_20.10.08_3.pdf 

 

 

Propostes sobre la mesura de govern: 

 

EIX 1: Treballar un model econòmic més resilient creant ocupació de qualitat: 

. Proposa que es contracti a gent del barri per nous projectes. 

. Projectes a curt termini, per donar resposta a la gent. 

. Cal injecció al petit comerç i treballar per un model de comerç per als veïns.  

. Potenciar el PIOL per a generi idees noves: concursos homologats, professions 
marítimes,.. 
. Promoure cooperatives i defensar el que ja tenim al barri. 
. Formar a gent del barri amb perfils per treballar a la Residència i donar resposta a les 
baixes del personal. 
. Crear espais de l’estil dels APROP com a oficines per a joves emprenedors. 
 
.  
EIX 2: Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics. 

. Serveis socials amb més canals d’atenció, més persones i prospecció de territori. 

. Cal pensar un nou model de residencia més petit per poder fer un millor control i gestió. 

. Augmentar pisos tutelats i pisos socials 

 

EIX 3: Garantir el dret a la ciutat 

. Millorar que les cadires de rodes puguin circular pel barri. 

 

 

Preguntes i respostes: 

 

.PREGUNTES RESPOSTES REGIDOR 

veïna dona gràcies als nous gestors de la 
residencia. 
Es lamenta del tancament de locals 
comercials 
Es queixa que el barri està brut  
Parcs del barri amb presència de rates. 
Sortida de l’escola Alexandre Gali parterres 
sense manteniment amb presència de 
bitxos. 

Compromís a mirar el tema de les rates i la 
neteja dels parterres de l’entrada de 
l’escola. 

AAVV Barceloneta: 
Serveis socials hagués tingut que mantenir 
una oficina presencial durant la pandemia, 
molta demanda de necessitats bàsiques.  

IMSS no depèn del Districte, va ser un tema 
que no es va resoldre be.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cdb_barceloneta_20.10.08_3.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cdb_barceloneta_20.10.08_3.pdf


 

Els polítics haurien de destinar una part del 
seu sou a serveis socials. La Regidora 
substituta no va venir al barri per res. 
CAP necessita ajuda per donar resposta 
 

AAVV Barceloneta 
Per que el projecte canguratge no s’ha fet a 
Barceloneta. 
Està pendent donar resposta sobre el cens 
de locals buits al barri. 

Hi han projectes que s’ha de prioritzar en 
territoris per començar a posar los en 
marxa.  
Els baixos de protecció oficial s’ha de 
comprar a la Barceloneta amb preus que 
l’ajuntament pugui assumir. 
S’han fet 300 inspeccions dels baixos a la 
Barceloneta pendent de fer retorn sobre el 
resultat que encara s’està tancant. 

ACIB planteja en pensar en activitat de cara 
al barri per reactivar comerç i restauració. 

El Regidor mostra compromís davant la 
proposta d’ACIB. Al Nadal la idea és que tot 
passi al voltant de Poeta Boscà. 

Lourdes Lopez planteja Els serveis socials 
tancats al barri ha evidenciat que la gestió 
telefonica no ha estat suficient. 
S’hauria de facilitat que el veïns d’altres 
barris puguin venir al barri. 
Reactivar el PIOL 

Reforçar el PIOL es una mesura estrategica 
al barri. Cal que barcelonactiva doni suport 
en nous dissenys de formacions. 

Barceloneta diu prou: 
Famílies amb molta precarietat economica i 
uns serveis socials que no han vingut a 
veure a les persones. 
Falten pisos tutelats i pisos socials. 
Barri molt brut durant la pandemia. 
S’augmenten terrasses no donant resposta 
a un model econòmic diferent. 
La xarxa veïnal ha donat resposta a la gent 
gran sola i situacions no ateses. 
S’ha de garantir el control de la nova 
empresa que gestiona la Residencia. 
Els diners dels focs artificials de la Mercè 
s’haurien d’haver destinat a Serveis socials. 
No sentim la participació ciutadana serveix 
per res. 
Manca de credibilitat amb el govern ja que 
no compleixen el que diuen. 
Han demanat entrevista amb el Regidor i no 
han tingut resposta. 

Serveis socials ha multiplicat el pressupost 
arrel de la pandemia.  
No van poder obrir després del confinament 
per problemes de ventilació, que han de 
garantir temes de salut per les persones 
que hi son dins de l’equipament. Pendent 
de finalitzat aquesta reforma. El model de 
trucada telefonica ho fan des del CAP i 
desde serveis socials per tal d'arribar a 
tothom. S’ha garantit el àpats en companyia 
durant la pandemia. S’ha dotat a les entitats 
per temes d’alimentació per a persones 
necessitades conjuntament amb el serveis 
municipals. 
Durant la pandemia es va fer seguiment de 
les residències que preocupaven del 
Districte. En l’actualitat es fa seguiment i es 
colabora en la gestió. 
 

Millora del manteniment dels parterres de  
Joan de Borbó 
 

Es  mirarà. 

AAVV Barceloneta exposa la disconfirmitat El resultat ha estat després de l’acord pres 



 

amb la gestió sobre Front Maritim, no està 
d’acord amb la subhasta. No s’ha lluitat 
prou per part del govern 

després d’una  negociació. No es pot 
canviar. 

Veïna demana una carrer a nom de Miquel 
Pedrola. 

Es mirarà. 

 

 

Resum d’acords: 

 

- Fer seguiment de les millores parterres de Joan de Borbó, rates i parterres de 

Andrea Doria. 

- Es recullen propostes per la mesura de govern. 

- Compromís de reforçar el PIOL , estudiar dissenys de formació amb barcelonactiva 

- Donar suport al pla estratègic d’ACIB. 

 

 

A les 20:00 es dóna per acabat el consell de barri de Barceloneta. 

 

El Districte de ciutat vella, té a disposició de qui estigui interessat, la gravació de l'audio del 

Consell de Barri. 

 

 

  

 

 

 

 

 


