
 

 Consell barri Gòtic 
 
 

Data: 30.09.2020 

Lloc:  Plaça del Rei 

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); Julia Barea ( C's); M José 
Chacón ( Juntsxcat) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Coordinació DSPiT; Tècnica B.Gòtic; Tècnic Participació;  Polícia Proximitat;  

Assistents representants d’entitats: 

FIBS; As. Avinyo; 2 AAVV Gòtic; Roca en Moviment;2 Cap-Gòtic; EAP-Gòtic: Total:8 

Veïnat a títol individual: 

22 

Ordre del dia: 

1.Punt informatiu: 

3.Debat: Conviure amb la pandèmia en el Gòtic. Presentació mesura de govern per afrontar els 
efectes produïts per la pandèmia. 

3.Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió: 

0.-Benvinguda i presentació per part del Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa de les Conselleres del Barri Gòtic, 
Patricia Martínez i Patricia Garcia, així com de la Consellera Tècnica Jessica Gonzalez.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 oberts. 

1.-PUNT INFORMATIU.  

1.1.Estat d’obres.  

S’informa de les obres en procés i properes.  
-Plaça Sant Miquel: Inici obres abril 2019. Final octubre 2020. Es preveu dinamització de l’espai finalitzades les 
obres. 
-Plaça Carme Simo. Remodelació plaça. S’estan treballant les noves propostes lúdiques. S’han fet reunions amb 
AFA i direcció de l’escola, hi ha una nova proposta consensuada. Calendari: inici 03/2021 –final 08/2021 

Acta de: 



 

-Josep Pijoan.  Modificació jardinera per evitar us inadequat skate, recuperació font i altres elements urbans.  

1.2.Altres punts d’interès 
 
PAD 
Pressupost Participatiu. 
Espais per les escoles al Gòtic. 
Campanya motos al Gòtic. 
Cap Gòtic. 
Millores enllumenat. 
Recollida pneumàtica. 
Neteja. Plans d’ocupació. 
Habitatge d’Us Turístic. 
Autorització excepcional llicència de Terrasses. 
La Mercè 2020 al barri Gòtic. 

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

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

 
2.-Conviure amb la pandèmia al Gòtic. Presentació mesura de Govern 

El regidor exposa la proposta a debatre.  Es presenta una mesura de govern per a fer front a les situacions d’impacte 
social i econòmiques provocades per  la pandèmia  pel Covid-19 . Respon a una necessitat de que les polítiques es 
reorientin per fer front a les necessitats prioritàries actuals.  

Es proposa una mesura de govern com a full de ruta per fer front a una bona part de les conseqüències de la 
pandèmia i del confinament  prioritzant aquells col·lectius i sectors mes desafavorits i amb mesures de diferent abast 
temporal i enfocament diversos. 

La mesura de govern es planteja amb tres eixos d’acció: 

1.-Treballar un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 

    Àmbits d’actuació:  Ocupació de Qualitat ; Comerç i  mercats, consum i alimentació. 

2.-Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics 

    Àmbits d’actuació: Salut i cures; serveis socials; feminismes; infància i joventut; educació; transició digital;           
persones grans i envelliment; habitatge; participació , Acció comunitària i innovació democràtica.  

3.-Consolidar el dret a la ciutat. 

    Àmbits d’actuació: Medi ambient i espai públic; Mobilitat sostenible i segura; Convivència i Seguretat; Emergència 
climàtica.  

 

El regidor proposa fer debat sobre propostes de millora concretes en relació alts tes eixos i els diferents àmbits 
d’actuació.  Es generen tres grups de debats dinamitzats per les conselleres del Gòtic i consellera tècnica. 

Un representant de cada grup exposa les propostes recollides.  

 

MODEL ECONOMIC  SALUT I CURES DRET A LA CIUTAT 

*Incidir en comerços tancats.  
Crear un eix comercial que vagi de muntanya 
a mar, des de Gracia al porr passat pel  Gòtic 
sud. Cercar complicitat eixos comercials amb 
potencial.  
*Artesania. Fomentar que hi hagi art als 
carrers i no tant adreçada al turisme.  

*Possibilitat de repoblar el barri a través 
de pisos compartits conveni per a tenir 
amb l’ajuntament  
*Garantir drets socials bàsics del barri. La 
gent gran s’ha quedat sense casals. Fem 
activitat a les places. Trèiem els casals de 
gent gran  al carrer. 

*Recuperar la ciutat per als veïns. 
Estem veien infants jugar. L 
ajuntament ha de fomentar els 
espais pels vianants, places 
reformades, via laietana amb 
menys transit rodat... 

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


 

*Més forns i carnisseries i comerç històric i d’ 
identitat. 
*Enquesta al veïnatge de quin tipus de 
negocis ocomerç necessiten pel seu dia a dia. 
*Paisatge urbà posa molts impediments per tal 
de que els comerços es puguin anunciar. 
Flexibilitzar normativa per donar mes visibilitat. 
 
*Evitar tornar al turisme massificat. El model 
econòmic no funciona. Potenciar el comerç 
dirigit al veïnatge i al visitant proper. Botigues 
singulars. 

*Retirar llicències de negocis molestos, en 
especial d’oci nocturn. 

*Reconstruir i reconvertir la rambla amb altre 

activitat econòmica. 
 

*Gent que no s’integra al barri, diversitat 
d’origen i gent que no es relaciona. 
Promoure mesures per la participació de 
tothom. 
*Davant la davallada de població, procurar 
rebaixes de preus dels pisos incidir amb  
grans inversors.  
*Aconseguir llicències per fer pisos més 
petits.  
 

*Fer més presents els serveis socials al 
barri. 

*Alternatives per la gent gran doncs 
necessita relació.  Obertura espais de 
relació. 

*Col·laboració Associacions veïnals amb 
l’oficina d’habitatge a nivell 
d’assessorament a les persones.  

*Intentar reconvertir HUTs i hotels en 
habitatges per a gent que ho necessita 

*Regulació dels 

creuers.*Vehicles de mobilitat 

personal que omplen les voreres, 
bicicletes de lloguer privat que 
estan ocupant espais 
d’ancoratge i a via púbica, 
restant-ne al veïnatge. Incidir 
sancionant.  
 

 

El regidor fa un resum de les propostes presentades, afegint-ne comentaris en algunes.  
 
Exposa la dificultat administrativa en relació a la proposta d’enquestes als veïnatge.  
Destaca la necessitat treballar per a promoure comerços amb articles de primera necessitat.    
En el pla de mobilitat s’està treballant la incidència en el tema de les bicicletes de lloguer privat.  
S’han iniciat activitats en via pública organitzades pels casals de gent gran i en breus es preveu que es puguin obrir 
els casals de gent gran.  
Es recull especialment la proposta de col·laboració amb l’oficina d’habitatge. 
 
Es valoraran les propostes fetes per els grups per  possible incorporació a la mesura de govern.  

 
3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

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

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Veí.  
-Valorar la situació comercial del gòtic sud. Estan tancant botigues 
cada dia. La gent no baixa al Gòtic sud. Situació desesperada. 
Proposar un nou eix pel mig de gòtic Mar muntanya des de gracia a 
mar. Amb altres entitats amb potència de la ciutat.  
-Alerta també dels carrers sense comerç i finques buides.  
Com a barri donem molt i rebem poc. Campanya publicitària per 
convidar a la gent de Barcelona  vingui a ciutat vella.  
 

Ja hi ha eix comercial de Barna Centra i altres Associacions de 
comerços. Treballem amb ells i mirem el que proposeu.  

Es revisarà normativa paisatge urbà.  

Campanyes de comunicació.  Es farà,  però hem de tenir clar quina 
activitat es vol potenciar al Gòtic , on i que volem que consumeixin. 

Voluntat de recuperar el gòtic sud que és dels barris més tocats per 
la pèrdua d’habitants.  

AVGòtic.Recordatori per la gent caiguda al barri per la pandèmia.  
Reivindicar el dret al retorn de la gent que han fet fora. Sentiment 
d’expulsió del veïnat en el mercat de la Boqueria,  proposa 
reconvertir-lo per tal que sigui pel veïnat i gent de bcn.  Com es poden 
reconvertir les parades que no fan servei al veïnat. 
 

També reivindica dret al retorn de les veïnes.  
Ens assabentarem de les obres de xemeneies de la Boqueria. 
Rambla i Boqueria poden ser espais i models de negoci poden 
expulsar a veïns i veïnes. Ara és un moment que s’ha de donar la 
volta de comerços. Treballar amb eixos comercials i els mercats. El 
comerciant ha de repensar quin públic es vol dirigir.  
 

Comerciant del barri. Té un negoci que necessitem els turistes. Estem 
en una ciutat turística, voldríem turisme d’actualitat. No a favor de 
tancar hotels. Demanda de mes seguretat, problemes amb  captadors 
i delinqüència.   Incideix en que no deixen posar elements a via 
publica i dificulta visualitzar el comerç. Pla per ajudar el Gòtic. 
 

S’hauria de donar un replantejament de l’oferta hotelera, ofertar 
possibilitats als visitants mes propers i veïnes. 

Veí. La situació de tancament per covid de locals oci nocturn ha 
facilitat el descans veïnal. Reclama mesures per tal que s’eviti la 
reobertura d’aquests locals on hi hagi veïnatge pròxim.  

Les llicències son actes reglats. L’administració no pot retirar la 
llicència, és el propi titular que ha de  demanar la baixa. L’expropiació 
directa que no la fa l’ajuntament, la impulsa i la decideix el jutge. 



 

Sensellarisme, persones que porten molts anys en aquesta situació i 
perduren en el barri, percepció de que han augmentat. Demana 
intensificar intervenció social.   

L’administració  ha d’acabar pagant el lucre cesat a la persona de la 
llicencia. Depèn dels m 2 son despeses molt elevades per tancar una 
discoteca.  
Si fan mal us es poden multar però no acaba amb la llicència.  
Hi ha botigues d’alimentació que son licoreries. Algunes s’han revocat 
perquè han fet mal us horari o  impacte negatiu que fan a l’espai 
públic.  
Per reduir concentració de bars i per això es va aprovar el pla d’usos. 
 

Vei.. Proposa una acció cultural per aquest barri i pel visitant. Ciutat 
buida sense gent i sense circulació. Pla  laboral i artístic en l àmbit del 
manuscrit fet a ma.  Proposta d’una graella de rosa dels vens en 
oficis. Memòria que dona a la taula de regidoria. 
 

Històricament hi ha un excés d’ocupació a via publica hi ha una 
normativa que ho regula, amb tendència a limitar activitat econòmica. 
Tanmateix es revisarà.  
 

Comerciant St. Felip Neri.  Sol·licita reconsiderar la decisió l’ús en 
exclusiu a la plaça st felip neri per part de l’escola. S’ha convertit en 
un carrer sense  sortida que no hi passi ningú. Oberts a diàleg i 
col·laboració amb l’escola.  
 

Van prioritzar la petició de l’escola, donades les dificultats d’espai de 
l’edifici i el dret dels infants a l’escolaritat. Es promourà el diàleg amb 
l’escola i veïnatge per arribar a solucions prevalent la necessitat 
d’espai dels infants.  

Metgessa Cap Gòtic.  Reclama el compromís per la solució definitiva 
del CAP. Posa en dubte la temporalitat de la construcció dels mòduls. 
Lamenta dimensions de la carpa.  

La carpa es provisional. S’han començat les obres pels mòduls 
prefabricats, temporalitat 11 setmanes.  S’ha demanat un diagnòstic 
per trobar la ubicació definitiva, no es fàcil, però s’està treballant.  

Vei. C. Copons. Tenen tallades de llum. Han inaugurat un hotel nou i 
tenen talls de llum. De 6 a 12 h. Sense llum. Truquen a la 
subministradores sense resposta. Demanda assessorament de que 
poden fer.  
 

Es consultarà amb serveis tècnics del Districte. Tenen contactes amb 
companyies subministradores.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 


