
 

 Comissió seguiment CASC ANTIC 
 
 

Data: 08 de Setembre de 2020 

Lloc:  Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

Andrés Perez( Bcn Comú - Conseller Casc Antic); Jessica González (Bcn Comú - Consellera Tècnica);  
Maria José Chacón (JuntsxCat); Julia Barea (C's). 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Gerard Verdés ( Tecnic Participació); Natàlia Matesanz( Tdb-CascAntic) 

Assistents representants d’entitats: 

Jordi Jové (Fundació Comtal); Anna Capdevila (Esquitx), Cristina (Fund. Adis), Teresa Baltà (Sant Pere 
Apostol), Jessica (Casal de Barri Pou de la Figuera) 

Veïnat a títol individual:  

Albert Lazaro 

 

Ordre del dia: 

01. Proposta Contingut proper Consell de Barri del Casc Antic del 29 de Setembre de 2020: -  

- Punt Informatiu: obres, situació pressupostaria, ... 

- informació Pla Acció Pou de la Figuera     

 02. Torn obert de paraula per recollir propostes i/o recolzament a la proposta inicial.   

 

Es pot consultar l'acta del consell de barri anterior a:  

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

Desenvolupament de la sessió: 

- Els consellers donen la benvinguda als participants de la comissió, exposen que els 
anteriors Consell de Barri del Casc Antic i de Gòtic no es van poder realitzar per el 
confinament, i que han valorat fer-los en el primer moment que s’ha pogut. Es planteja 
que encara no se sap el format en que es podrà fer el Consell de Barri (telemàtic, 

Acta de: 



 

presencial, mixte...), demà hi ha reunió dels serveis jurídics i de participació per definir-
ne el format.  
 

Els consellers propostes com a tema central del pròxim Consell de Barri: La situació Post-
Covid al Casc Antic. 

Exposeen que es vol centrar aquest diagnòstic en l’àrea de drets socials, desenvolupament 
econòmic i dret a la ciutat. S’està treballant en una mesura de govern que recull les 
informacions recollides en les trobades amb entitats, veïns/es i equipaments i vol ser un full de 
ruta de l’actuació municipal. 

L’Objectiu és poder treure necessitats i propostes del context actual per a poder-les incloure en 
aquest document. 

- Intervencions sobre l’orde del dia. 
� J.Jover. Manifesta la seva conformitat en treballar el tema de la situació del barri 

després del COVID, però suggereix parlar de persones: serv. Socials, entitats, 
famílies, infància, escoles.. i no de “pedres” (obres). 
 

� A.Lazaro: Està d’acord amb la línia que ha plantejat el JJ 
 

03. TORN OBERT DE PARAULA 
 
- Jessica (Casal de Barri): des del Casal de Barri han detectat que qualsevol activitat 

està molt condicionada amb el tema de la neteja dels espais i en mantenir les 
distàncies i mesures de seguretat. 
 

- Cristina (Adsis): demana centrar el tema en les persones: fer diagnòstic per part 
d’entitats i veïnes. 
Han detectat dificultat en accés a recursos per bretxa digital. 
 

- Teresa Baltà (St. Pere Apostol): està d’acord amb les propostes. Ofereix espai a sant 
pere apòstol als matins, si hi ha alguna entitat del barri que en necessita per fer la 
seva activitat. 
 

- A.Lazaro: comenta que el carril peatonal que s’ha pintat a via laietana, és utilitzat 
principalment per les bicicletes. Demana poder pintar senyalèctica indicativa de la 
prohibició de bicicletes. 

 
- A.Capdevila (Esquitx): com poder promoure joc a les places, equilibri entre joc i 

terrasses, com s’ha fet a l’estiu. 
 

04. ACORD: 
S’acorda tractar com a tema central: la situació POST COVID al Casc Antic: 
polítiques que tinguin a veure amb les persones. 
 
Es recullen les demandes d’informació sobre: 



 

- neteja equipaments 
- activitats via pública 

  

Es tanca sessió a les 19:30h.  


