
 

 Comissió seguiment CASC ANTIC 
 
 
Data: 21 de Gener de 2021 
Lloc:  telemàtica 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
      

Consellers: 
Andrés Perez( Bcn Comú - Conseller Casc Antic); Joan Julibert (PSC - Conseller Casc Antic);  Maria 
José Chacón (JuntsxCat); Julia Barea (C's); Jordi Callejo (ERC); Laura de la Cruz (ERC); Tahir Rafi 
(C's) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Gerard Verdés ( Tècnic Participació); Natàlia Matesanz( Tdb-CascAntic) 

Assistents representants d’entitats: 
Jordi Jové (Fundació Comtal); Anna Capdevila (Esquitx), Teresa Baltà (Sant Pere Apostol), Marta 
(Casal de Barri Pou de la Figuera) 

Veïnat a títol individual:  
--- 
 
 

Ordre del dia: 

01. Proposta Contingut proper Consell de Barri del Casc Antic del 23 de Gener de 2021: -  

- Punt Informatiu: Retorn Procés Participatiu del Pla Acció Pou de la Figuera  

- Punt Deliveratiu/Monogràfic:     

 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/sites/default/files/plenari/actes/acta_131020_1.pdf 

 

 

Acta de: 



 

Desenvolupament de la sessió: 

- El conseller dona la benvinguda als participants de la comissió,  
- G.V informa sobre la renovació de membres de la comissió de seguiment, del 

procediment a seguir per presentar les candidatures 
(https://www.decidim.barcelona/assemblies/barristperestacaterinaribera/f/3635/) i de 
l’elecció de membres al pròxim consell de barri del Casc antic. 

 
 

02. TORN OBERT DE PARAULA 
 
- J.J demana poder fer retorn sobre els pressupostos participatius que es van treballar 

fa un temps, sobre l’estat del Pla d’Acció del Pou de la Figuera, i de la situació de 
l’habitatge al barri. 

- A.C està d’acord amb la proposta de tractar el tema de l’habitatge, i també els 
preocupa el tema de la bretxa digitat, que pateixen alguns infants del barri per manca 
de connectivitat i/o d’equipaments tecnològics. També que es podria parlar sobre les 
xarxes de veïnals i de suport que s’han creat al barri. 

- T.B està d’acord en tractar el tema de la infància (àrea social). 
- M.F. comenta que han rebut moltes peticions/queixes de veïnes en relació a tema de 

la mobilitat: patinets, bicicletes..., del tema de la manca de neteja dels carrers i de la 
infrautilització dels equipaments municipals a causa de les directrius COVID. 

- A.C. comenta poder explicar l’obertura del Punt de Suport Informàtic, que s’ha activat 
al casal de Barri. I poder fer una FOTO del BARRI. 

El Conseller comenta que li sembla molt interessant poder fer tractar la situació econòmica del 
barri, tant a nivell laboral, com comercial. 

 

03. ACORD: 

S’acorda tractar com a tema central:  

Foto actual de la situació social i econòmica del barri i de les respostes que estan 
donant, des de l’administració i des de les xarxes veïnals. 

 
 
Es recullen les demandes d’informació sobre: 
- Pla Acció Pou de la Figuera 
- Bretxa digital 

  

Es tanca sessió a les 19:30h.  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barristperestacaterinaribera/f/3635/

