
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sala dotada d'anell magnètic 
 

 

 

 

CONSELL DEL BARRI GÒTIC 
 
 
DATA: 20 de juny del 2018 
LLOC: Centre Cívic Pati Llimona 
HORA: 19h a 21h 
 
ASSISTENTS: Gal.la Pin ( Regidora C.V); Albert Sancho ( Conseller barri Gòtic); Jordi Rabassa ( Conseller Tècnic); 
Mònica Mateos ( Gerent C.Vella); Mariona Buxadé ( tècnica Barri). 
Representats Polítics: Marc Rodes ( Pdcat); Oriol Casabella ( PSC) ; M Jose Lòpez (ERC), Ferran Caymel ( BCn-
Comú). 
Veïns/es: 22 veïnes ; 8 veïns; 8 representants entitats 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1) Punt informatiu 
1.1. Obres en curs  
1.2. Procés participatiu Via Laietana 
1.3. Proposta de canvi de nomenclàtor: Shlomo ben Adret 

 
2) Seguretat.  

2.1. Situació Actual 
2.2. Desplegament Policia de barri 
2.3. Cannàbiques: Procediment i situació actual. 
 

3) Pla de barris Raval Sud-Gòtic Sud. Actuacions destacades. 
4) Torn obert de paraules 

 
 
 
DESENVOLUPAMENT CONSELL DE BARRI 
 
La Regidora Gal.la Pins exposa els punts 1 i 2  plantejats en l’ordre del dia. Per tal de poder veure la informació 
amb detall visitar la següent adreça electrònica: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/consell_de_barri_gotic_juny2018.p
df 
Exposats els punts s’obre torn de paraules referents a les temàtiques esmentades. 

 
TORN DE PARAULES: 
 
Cristina ( veïna membre Acció Gòtic) . 
Visc al Carrer Ample i més que res voldria parlar-vos de tot el tema que acabes de comentar de les cannàbiques, 
però sobretot del tema dels narco-locals i dels narco-pisos. Ens hem reunit un grup de veïns del Gòtic, i hem creat 
el que es diu Acció Gòtic per precisament tractar tot el tema dels narco-locals i narco-pisos. Hem creat un plànol 
amb els narco-locals i narco-pisos que hem detectat, tenim una primera base de dades, és una base de dades que 
és dinàmica, perquè costa molt saber del cert d’aquesta activitat delictiva i perquè hem detectat també que hi ha 
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moltíssim moviment, perquè les màfies que s’estan encarregant del tema de seguida veuen si els estan vigilant o 
no, i són capaços de canviar de local. Hem creat un protocol per avisar als veïns que estiguin afectats de quines són 
les passes a seguir. Hem fet impresos del protocol, també tenim en mapa la xarxa que nosaltres hem detectat, i 
això si voleu us ho podem fer arribar. I bàsicament és això, comentar-vos que ens sentim molt indefensos, que 
vivim atemorits, que s’han produït baralles, homicidis, i estem preocupats pels veïns que tinguin la mala sort de 
passar pel lloc en el moment en que es produeixi una d’aquestes situacions. Creiem important que a nivell de 
l’Ajuntament i a nivell dels estaments que toqui, feu una tasca per posar mà a tot això, perquè no és només el que 
està passant en el barri sinó com és que el tipus de turista que està arribant al barri està buscant precisament 
droga, això vol dir que se sap que efectivament aquí es troba droga barata i és fàcil punxar-se, o esnifar o fumar o 
el que sigui. Amb lo qual us interpel·lem que feu alguna cosa amb el tema perquè ens preocupa moltíssim. 
Comentar-vos també que estem fent reunions i que la propera reunió la tenim el dijous de la setmana que ve a la 
Plaça Sant Miquel a les 18h de la tarda. 
 
Resposta Regidora: Sabíem que s’estaven produint aquestes reunions i que s’havia constituït Acció Gòtic, de fet ho 
hem dit sempre, que quan hi ha un problema i hi ha veïns que s’ajunten per denunciar-ho, jo crec que és una bona 
notícia i també és evident que ens ha d’exigir tant a nivell de l’Ajuntament, que és d’Administració més propera 
com en les altres, que en matèria de drogues sí que són les que tenen més competències. Llavors, un parell de 
qüestions del que has comentat, una és poder combatre aquest sentiment d’indefensió, per lo tant si voleu que ens 
anem trobant de manera periòdica i així totalment disposats, també perquè aneu veient, que és una mica el que 
hem anat fent a altres barris, quines passes hem anat donant, perquè a vegades hi ha actuació o bé policial o bé 
administrativa, que no es veu, i la sensació és que estan deixant a una de la mà de Déu. Però no, hi ha una feina 
que s’està fent, però entenc que s’ha de poder conèixer. Després jo faria un petit matís, nosaltres parlem de narco-
locals o narco-pisos de manera col·loquial, perquè formalment no tenen aquest nom, quan hi ha venda i consum en 
el mateix lloc. És veritat que al Gòtic, tradicionalment gran part del problema que tenim té més a veure en pisos de 
distribució vinculats a l’oci nocturn, això no vol dir que no hi hagi venda i consum en algun pis puntual, però sí que 
la problemàtica principal que tenim al Gòtic és aquesta de distribució molt vinculada a l’oci nocturn, al tenir un 
públic molt passavolant que busquen un tipus determinat d’oci, això nosaltres coneixem el protocol que heu fet i 
nosaltres també des de l’Ajuntament no farem ningun, perquè bàsicament si fem un protocol ells el que fan és 
aprendre aquest protocol i aprendre com funcionem nosaltres i això entorpeix encara més la nostra feina, i això, 
que si voleu que quedem i us expliquem, qui tenen plena competència amb matèria de drogues és amb Mossos 
d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. De fet la Policia Nacional va fer una gran operació el novembre passat 
al Port de Barcelona de captació de 311 Kg d’heroïna, ara la setmana passada va haver la Junta Local de Seguretat 
que és l’espai on es reuneixen tots els Cossos Policials, Fiscalia i Judicatura, on també el que se li va demanar a la 
Generalitat era un reforç a nivell de Mossos d’Esquadra, no només uniformats, al carrer, sinó també sobretot de la 
divisió d’investigació a l’hora de veure exactament això, com arriba la droga al barri, perquè a vegades tenim pisos 
que subministren a altres pisos però que estan a l’Hospitalet, i la Guàrdia Urbana no pot intervenir a l’Hospitalet, i 
aquí necessitem una coordinació a nivell de regió que es diu, a nivell de l’àrea Metropolitana. És cert que la 
col·laboració Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra a nivell de Ciutat Vella nosaltres sempre diem que és excel·lent, i 
no ho diem per dir perquè hi ha una molt bona feina sobretot en matèria de tràfic de drogues sobretot a nivell de 
col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana. Per això si voleu que ens reunim i podem mirar aquest mapa que 
teniu vosaltres, sí hem de dir-vos que en general els Cossos Policials tenen localitzats gairebé tots els pisos o 
aquests llocs on hi ha venda. Després les investigacions es fan en diferents moments, i també moltes vegades a la 
investigació es combina la presència policial, la uniformada i la de paisà,  perquè sinó no es poden recavar proves, 
per això si voleu que fem una reunió més acurada per poder explicar-vos quins són els procediments i demés, i 
veure si hi ha algun tipus de contacte que puguem agilitzar o en altres casos, a mi és que em fa por denunciar i 
veure si tenim la manera que es pugui fer aquesta denúncia sense que ningú es pensi que s’exposa, ho podem 
parlar. 
 
 
Andrés: 
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Pel que heu plantejat fins ara he sentit a dir que hi havia planejada una obra de clavegueram del carrer Avinyó, em 
sembla molt bé, algú d’aquí que es senti interpel·lat li demano que a la sortida d’aquesta reunió anem a veure el 
carrer Escudellers, des de la plaça de George Orwell, dins a les Rambles, per veure com està l’estat del 
clavegueram, perquè segurament és molt més necessari ajudar una mica a millorar el clavegueram del carrer 
Escudellers. El tema de les patrulles, aquestes patrulles semi fixes Plaça Reial – Escudellers no m’agrada, no 
m’agrada aquesta possible dilució de responsabilitats perquè tendirà sempre a ser protegida la Plaça Reial i a 
quedar de banda el carrer Escudellers. És la situació que hem tingut fins ara, fins ara hi ha hagut patrulles fixes a la 
Plaça Reial, que no sé si funcionaven o no, però molts cops veies motos i cotxes, però ells sempre estaven a la 
Plaça Reial. Jo demano que els que siguin responsables del carrer Escudellers siguin responsables del carrer 
Escudellers. També una altra cosa, que vinguin a presentar-se aquí, al Consell de Barri. Està bé que vagin als 
comerços, que vagin a les entitats, que vagin on hagin d’anar, però sobre tot haurien de venir aquí, al Consell de 
Barri. Nosaltres hauríem de saber qui són i tenir l’oportunitat de col·laborar amb ells i saber els criteris i objectius 
que segueixen. I quan hi ha alguna responsabilitat saber qui són els que toca. 
 
Responent també al que deia dels turistes i la droga és que si la ciutat s’ha qualificat per ser una ciutat d’alcohol i 
de borratxera, això és només un grau de qualitat. Amb el que estem demanant des de sempre que s’aturi el tema 
dels llauners i tot el tema de soroll a la nit i la preponderància d’activitat d’oci, especialment especialitzat en 
borratxera, no s’ha fet res, s’ha deixat, i llavors això és només una mica més. 
 
Resposta Regidora: Andrés, el carrer Avinyó per una banda s’està planificant el que és el canvi de paviment, el 
clavegueram, jo sincerament no sóc una experta en l’estat del clavegueram, llavors en aquest sentit molt en criteri 
tècnic si s’ha de començar pel carrer Avinyó és perquè és més urgent. 
Sobre les patrulles, aquesta parella de fet estan aquí, els podeu saludar. 
Quan dèiem que hi ha una patrulla semi-fixe a la Plaça Reial i a Escudellers, no és a Plaça Reial amb Escudellers, 
sinó que és a Plaça Reial i a Escudellers, són dos patrulles diferents. 
 
Blanca ( veïna) 
És només una curiositat, que com has dit que una de les Cannàbiques il·legals que estava precintada per ordre 
judicial ha trencat el precinte, volia saber com actuàveu en aquests casos, es tanca el precinte, hi ha més pressió 
policial, es posen multes... que feu? Perquè clar, això és greu. 
 
Resposta Regidora: Hi ha diferència entre un precinte judicial i un precinte administratiu, la qüestió és que el 
precinte judicial ens costa més d’aconseguir perquè ens l’ha de donar el Jutge, i el seu trencament comporta que si 
tu o pilles in fraganti o després pots demostrar qui ho ha fet, suposa la detenció d’aquesta persona. En canvi, el 
trencament d’un precinte administratiu suposa una multa, per tant és com una mesura més contundent. És cert 
que si es pot identificar qui ha fet aquest trencament del precinte judicial ens dóna alguna eina més i de cara al 
responsable del local, si efectivament es torna a obrir el local després d’un trencament d’un precinte judicial, i per 
tant és intentar anar treballant amb judicatura per tenir més eines per poder ser més contundents en alguna 
d’aquestes actuacions. 
 
Teresa ( As. Veïns Gòtic) 
Jo diria que el nombre de cannàbiques il·legals és més del que heu posat aquí. Nosaltres tenim detectats bastants 
més coffeeshops. Una altra cosa que volia dir és el captador de controls, que cada vegada hi ha més... i una cosa és 
conseqüència de l’altra. 

 
Resposta Regidora: Hem posat les que tenen llicència, les que no tenen llicència, les dues que encara no s’han 
aconseguit tancar, igualment ho he dit al principi, si hi ha més localitzades que nosaltres no tenim detectades feu-
nos-ho arribar. De fet, aquí també, i això és una opinió personal, jo tinc la percepció que des de que hem accelerat 
el tancament de cannàbiques ells són més ràpids també obrint més locals, de fet volíem començar a tractar també 
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amb els propietaris perquè s’assegurin de en quina activitat estan fent els seus arrendataris, perquè segurament 
estan fent un càlcul i dient, com que triguen tant en tancar-me, el temps que faig en aquest temps em surt a 
compte tornar a obrir l’activitat il·legal. Per tant és cert que moltes vegades van més ràpid del que nosaltres podem 
detectar i per tant aquí la col·laboració que pugueu fer-nos arribar adreces és  important. 
I amb el tema dels captadors, el problema que tenim és que aquesta gent no té droga a sobre i no reparteix 
publicitat, abans repartien fulletons i ara ni això, estem mirant jurídicament què podem fer per poder multar a 
aquesta gent, perquè a la pràctica ara mateix no tenim eines i al final tens a algú al carrer que t’està dient coses i 
tu decideixes acompanyar-lo. Per tant els Jutges no els accepten aquí multes o detencions, i estem treballant per 
veure si podem obrir una via jurídica per poder al menys multar aquesta gent que fa de captadors. 
 

 
3.-Pla de barris Raval sud-Gòtic sud. Actuacions destacades  

 
S’exposen com actuacions destacades: 
Nova plaça Sant Miquel; El Borsí ; Port(al) veïnal; Teixim barri; Suport a la Xarxa Laboral del Gòtic; Projectes de 
Salut comunitària i Nous professionals als centres educatius. 
 
Per tal de poder veure la informació amb detall visitar la següent adreça electrònica: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/consell_de_barri_gotic_juny2018.p
df 
 
4.-Torn obert de paraules 

 
Teresa (A. Comerciants Avinyó) 
Amb totes les traves que hi ha a la Plaça Sant Miquel està sent un lloc molt agradable per poder-se reunir. Hi ha 
molts problemes encara per resoldre perquè és una plaça difícil i el que volíem demanar, que m’ho demana la gent 
gran, m’ho demanen els nanos, que si s’acaba al juny serà un problema perquè ens tornarem a trobar que es 
desmadrarà i la demanda era que si es podia mirar d’allargar-ho. La gent gran i els nens ho aprofiten moltíssim. 
 
Resposta Regidora: Estem mirant si hi ha pressupost disponible per poder fer-ho, perquè implica també una 
despesa. Estem d’acord en que en realitat ens convé mantenir aquesta plaça lliure de cotxes fins que comencem les 
obres per no haver de tornar a començar de nou. 
 
 
Esther ( veïna): 
Visc a Plaça George Orwell,  m’agradaria saber com fer alguna cosa semblant al que s’està ja començant a la Plaça 
de Sant Miquel. És a dir, una plaça on els nanos puguin jugar, el veïnat pugui dormir, i no tinguem tots els 
problemes que hi ha a la plaça George Orwell. Ara per exemple s’estan produint algunes millores, però no són ni 
molt menys suficients per assegurar el descans nocturn, i la veritat és que aquesta plaça té masses usos. És utilitzat 
de cantera per totes les obres que es fan, no a tot el districte, però sí a tot el barri, cada obra que es fa va a parar 
allà tota la runa, això vol dir aixecar runes a primera hora del matí, té funció de platja, té funció de parc temàtic, té 
funció de venda il·legal (però acceptada) de drogues i d’alcohol a l’aire lliure. Té funció de càrrega i descàrrega de 
set terrasses i un hotel i algunes tendes que hi ha al carrer Escudellers, té funció de punt de trobada de vehicles de 
neteja també. De les set terrasses que hi ha, tres tanquen molt tard, excessivament tard i fent un soroll increïble, 
especialment la terrassa del Palo Santo, aquesta, ho he de dir, és la que més soroll fa de tota la plaça, i és la 
primera que tanca, però és un problema perquè té un mobiliari totalment indecent per poder estar i per bellugar-
se com és bellugat a les nits. L’horari entre les 12h de la nit i les 2h de la matinada és de córrer mobiliari de 
terrasses, entre d’altres sorolls. Jo crec que a aquesta terrassa se li hauria de donar un toc perquè canviï el seu 
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mobiliari, i perquè quan ho facin servir, que ho pleguin o despleguin que ho facin d’una manera que impliqui una 
conscienciació i respecte cap al veïnat, cosa que en aquests moments no es fa. I hi ha altres bars que tenen 
terrasses que recullen potser en l’horari que està estipulat, però que deixen les terrasses plantades al carrer i que 
tenen clientela fins que tanquen la persiana a les 2h o 2’30h de la matinada, i això genera moltíssim soroll. Aquest 
matí quan he obert la finestra de casa meva hi havia una rotllana de gent que estava encara fent botelló, de tota la 
nit. Llavors les consignes que la Guàrdia Urbana ha de tenir per quines coses es poden fer i quines no, en uns 
carrers en els quals ja no hi ha barri, hi ha només parc temàtic. És a dir, ja no hi ha tendes de barri, hi ha només 
bars i terrasses que tenen els turistes, per tant volem saber com solucionar aquest tema, perquè si les terrasses 
generen uns ingressos per l’Ajuntament, no ho és pel veïnat. És a dir, quant ens costa als veïns poder suportar dia a 
dia aquesta situació, a nivell econòmic. Quan t’aixeques el matí i te’n vas a la feina, si no ha passat la senyora que 
cada matí amb el seu carret passa a netejar el carrer, et trobes amb vòmits, llaunes, restes de menjar... a les 8h del 
matí, si aquesta senyora passa a les 8’10h has de passar saltant per sobre de totes aquestes immundícies. Aquest 
és un impost que com a veïns no hauríem d’estar pagant, perquè una gent faci negoci durant tota la santa nit. 
 
Resposta Regidora: El tema càrrega i descàrrega que comentaves, s’està elaborant el Pla de Mobilitat, on es 
planteja no només canviar els horaris de la càrrega i descàrrega sinó també habilitar més espais per carregar i 
descarregar en tot el districte, perquè gairebé el 50% de la càrrega a Ciutat Vella es fa de manera irregular, no hi 
ha prou places de càrrega i descàrrega. Una de les línies d’actuació dins el Pla de Mobilitat justament és el poder 
tenir unes zones estratègiques que és on hi ha la gran càrrega i descàrrega per part de camions grans, perquè 
després part del transport de mercaderia es pugui fer en carro-bikes, i no haver de tenir aquests camions de grans 
tones passant per aquests carrers estrets. Això és una implementació gradual. I sobretot això, poder tenir zones de 
càrrega i descàrrega en llocs que després no hagis de tenir places que es converteixin en un lloc de càrrega i 
descàrrega. 
El que comentes de la terrassa del Palo Santo ho mirem, jo ara no tinc al cap totes les inspeccions que hem fet, però 
ho tornem a mirar. 
 
Carme ( As. Amics Sant Just). 
Jo només una pregunta que no té res a veure amb tot això que estem parlant, i és: Què pot fer l’Ajuntament amb 
la gent que té un trastorn mental i està al carrer, llavors jo pregunto, aquesta gent que ha d’estar en un hospital, 
què podeu fer vosaltres perquè aquesta gent, la majoria d’ells, no volen marxar del carrer. Heu de contactar amb 
un Jutge per poder-lo agafar i portar-lo en un hospital? Voldria saber la resposta, res més, perquè ens trobem amb 
alguns i volia saber què es fa, a part de trucar a la Guàrdia Urbana, que ho fem i vénen, però volia saber fins a quin 
punt vosaltres podeu actuar. 
 
Resposta Regidora: De fet fa molts anys que hi ha aquesta problemàtica al carrer i tots els que ens movem per 
Ciutat Vella és una de les coses que sempre ens ha anat preocupant. L’any passat per primera vegada vam 
presentar un Pla de Salut Mental, per tota la ciutat, és la primera vegada que Barcelona en té un. Vam crear també 
la Taula de Salut Mental on també per primera vegada els diferents serveis públics i no públics, i de la societat civil 
que treballen amb Salut Mental, estem coordinats, hi ha una sèrie d’actuacions. Perquè de fet el percentatge de 
gent que té o que patirà o que patirem trastorns de salut mental és molt alt i és una de les qüestions molt 
invisibilitzades també en la nostra societat. Ara, quan hi ha una persona al carrer que té problemes de salut mental 
que és major d’edat, la situació ha de ser molt greu, molt greu, molt greu, perquè se’l pugui internar. S’ha de 
demanar una ordre judicial, ha d’anar acompanyat també amb una prescripció per part d’un psiquiatre, però molta 
de la gent que ens trobem als carrers i que veiem que clarament tenen un trastorn de salut mental és gent que si no 
vol acollir-se a un dels recursos o bé d’albergs o bé recursos sanitaris o demés, no la podem obligar. Dels dos o tres 
internaments que s’han fet des que estem a l’Ajuntament, alguns eren casos molt greus i va costar igualment molt. 
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Marta ( veïna) 
Han parlat de la Plaça Sant Miquel, a mi no em toca de prop, però quan han dit de posar jocs per la canalla més 
complerts que els que hi ha ara i tot això, he pensat en els veïns, i penso que si aquests jocs estan actius de dia i no 
hi ha manera de deixar-los inútils per la nit, serà un increment de batibull de mil dimonis. 
Després, de la mateixa plaça, que per ser útil per els veïns fan falta arbres, i arbres grans, de fulla. Aquesta plaça es 
va cavar abastament fa uns quants anys per veure què hi havia de l’època romana i tal. Em sembla que en aquest 
moment es pot fer ús del subsòl perquè hi hagi uns arbres frondosos i que realment siguin útils les cadires que s’hi 
posi. 
Després s’ha parlat d’Agents Cívics i jo vull saber quina és la seva funció concretament. Jo veig a alguns que van 
amb una armilla de color taronja i diu Agent Cívic a, vull saber quina és la seva funció, perquè jo els veig venir 
xerrant entre ells. Però no veig que es fixin massa en res. 
Després això dels pisos del carrer Escudellers em pregunto si són gaire adequats per persones grans, ja que és un 
carrer que els que hi viuen habitualment ja es queixen del soroll i del batibull, no crec que sigui la ubicació més 
adequada per algunes persones grans. 
 
Resposta Regidora:  Respecte dels jocs infantils a la nit, amb els jocs que hem triat hem hagut de fer una mica una 
barreja d’encaix de peces, per una banda que fossin jocs per diferents edats però per altra banda que no  fossin jocs 
que permetessin mal usos. Els arquitectes uns jocs que eren molt divertits però que vèiem clarament que era el típic 
joc que un grup de borratxos a la nit es quedaria allà jugant, i per tant aquests els hem eliminat. Hem intentat 
també que siguin jocs que permetin o que tinguin també una perspectiva intercultural. S’ha tingut cura en això, 
tenim molt clar que al districte i sobretot al Gòtic, no és el mateix el que passa de dia que el que passa de nit. I pel 
que deia dels arbres, de fet, fa un temps es van fer aquestes excavacions per les restes arqueològiques, i entre les 
restes arqueològiques que hi ha a sota i el pàrquing i demés només s’hi poden posar arbres on els posem, ja ho hem 
mirat. 
Sobre els Agents Cívics, el que hem fet aquest estiu i l’estiu passat, era, fins ara el que teníem era Agents Cívics del 
districte, Agents Cívics que canvien cada any i que per tant cada any se’ls ha de formar de nou, i per tant la lectura 
que es feia, també per les queixes que ens arribaven de veïns però també per les dades que teníem nosaltres, és 
que es convertien una mica en inoperatius. Llavors ara el que estem fent des de l’estiu passat és el que anomenem 
el Pla de Veïnatge, on tenim figures més especialitzades en espai públic, hem posat més tècnics d’intervenció social, 
hem posat una figura que s’anomena auxiliar d’espai públic, que comprova que les botigues estiguin funcionant 
correctament, els horaris es compleixin, i els agents cívics en principi estan especialitzats en els vehicles de 
mobilitat personal, en els cachivaches ho dic perquè en principi aquesta és la feina. Els Agents Cívics no tenen la 
capacitat de multar, sinó el que fan són avisos i donen informació quan algú ho està fent malament. 
Sobre els pisos del carrer Escudellers, aquests pisos són pisos que un particular ha donat a una entitat, per tant, no 
hem triat l’emplaçament, són uns pisos que s’han donat. Jo he estat visitant els pisos i igualment són pisos que 
donen a l’interior, per tant és una orientació molt més tranquil·la, però són pisos que un particular va donar a 
l’entitat La Llar de la Mercè, i per tant no es pot demanar més. 
 
 
Carme ( As. Amics St. Just) 
 
Sobre el Palau Moxó de la Plaça de Sant Just. Ara farà dos diumenges entrava una màquina dintre del que era el 
colmado abans, una màquina que diuen que és de sondeig de terreny. Això està permès? Aquest senyor té llicència 
per poder fer totes aquestes coses? Jo vaig enviar-li una foto a la Mariona perquè ho veiés, i ho fa tot en 
diumenge. Ara té tot aquest espai que era el colmado del barri en venta i està demanant 960.000 euros. 
 
Resposta Regidora: els diumenges no tenen permís per fer obres, per tant si ho fan en diumenge és important que 
truqueu a la guàrdia urbana perquè no es faci un dia que no tenen permís. Hem de tenir present que al Palau Moxó 
hi ha una part que no està catalogada, una part petita, tenen permisos per fer obres, això sí. Volia fer una petita 
reflexió que ho vam comentar en un altre Consell de Barri, que és que com sabeu fa uns anys es va fer una 
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modificació de planejament, que permetia que en els edificis que tenien la catalogació com el Palau Moxó, que 
tenien una catalogació B, es pogués fer hotels, i l’excusa amb la que es va fer això, de fet des del moviment veïnal 
es va fer molt crític amb aquesta mesura, va ser que es deia: són edificis que són molt cars de rehabilitar, i l’única 
activitat que permetrà que hi hagi un redit econòmic que propiciï que hi hagi un manteniment d’aquest edifici, és la 
de l’hotel. Nosaltres vam revertir aqueta modificació de planejament, ja no es poden fer hotels, en aquests edificis 
catalogats amb B, però quan vam fer aquesta reversió de planejament també érem molt conscients que aquests 
edificis acabarien sent habitatges de luxe, perquè molts són privats. A nosaltres se’ns va oferir comprar el Palau 
Moxó per 8.000.000, que era un pressupost que no teníem, i efectivament és molt possible o més ben dit, seran 
habitatges de luxe i és veritat que excepte en aquells edificis tipus el Borsí, que té la mateixa catalogació, que siguin 
públics, recordem que el Borsí era de la Generalitat i es volia vendre per fer el museu del Woody Allen. Són edificis  
que són molt cars de mantenir, érem conscients que el que generaríem en aquests tipus d’habitatges de luxe, que 
com a mínim tindríem una població que hi viu allà de manera permanent. 
 
Montse ( veïna) 
Mitja Barcelona sap que visc al número 20 de la Rambla i l’altra meitat se n’assabentarà avui. A dalt de tot del 
nostre edifici estan traient runa per fer uns pisos que jo he vist que no estan autoritzats. Per treure runa s’ha de 
tenir una autorització i s’ha de posar a la vista dels veïns? Per treure runa, jo no estic parlant de l’obra. Després hi 
ha el tema de les cadenes dels bars de la Rambla, jo estic a dalt de La Maya, abans es feien servir aquelles cadenes 
sorolloses, però ara són cadenes, cadenes. Després el tema del parc, la finestra de la meva habitació dóna davant 
d’un parc infantil, i quan tanquen un pub irlandès que hi ha, es posen a jugar al parc i hi ha festival. A l’hivern no , 
però a l’estiu sí. 
Després dir-vos una novetat que potser no la sabeu. El Palau Moxó té el seu Palau a Cervera, aquesta gent són 
originaris d’allà, ara viuen a Sevilla els hereus, i també són uns insurrectes, jo sé que ho han comprat una empresa 
d’aquestes d’inversions i tal, però nosaltres vam tenir molts problemes allà. Conec els seus antecedents i són una 
família insurrecte, es maten per un euro. Ho dic perquè si no ho sabíeu ja ho sabeu. 
 
Resposta regidora: Els sacs de runa han d’estar identificats, i han de tenir un telèfon de contacte i una autorització, 
i per tant si no la tenen passa’ns l’adreça perquè anirem a mirar-ho. L’any passat es va fer una batuda perquè es 
van detectar molts sacs de runa sense permís, es van fer moltes multes i la idea és continuar amb això. 
 
Diego ( as. veïns Gòtic) 
Volia parlar de Orwell també, volia incidir amb la denúncia de l’Esther, és evident que és un focus molt important 
de tot el que ens està passant al barri i volia denunciar que aquesta terrassa del Palo Santo la teníem denunciada 
el 15 de juliol del 2016 i no heu fet res. Hem rebut la denúncia amb el número 2235RQH i no heu fet res. I és obvi 
que si no es fa res el problema es fa més gran. Això és una demanda que hem estat fent, durant tot aquest temps 
hem fet un procés participatiu, per treure terrasses d’aquest indret, perquè és un focus de soroll que a nosaltres 
ens violenta com a veïns i volem que s’acabi ja. Heu de fer alguna cosa ja. Aquest estiu no el volem passar com 
l’any passat. Aquesta ciutat està en mans dels lobbies, els lobbies del gremi hoteler, d’hostaleria, de restauració, 
està en mans dels pisos turístics legals i il·legals, perquè segueixen igual, continuen operant els pisos turístics, ara 
fa molt que no en parlem, però crec que és important que ens digueu què heu fet o què esteu fent, perquè el que 
veiem és que segueixen igual. I l’altra dia l’Andrés ens pot dir que va haver de denunciar uns festa il·legal en un pis 
del Passatge Rellotge. Es posarà fre a tota aquesta especulació amb el nostre espai públic, els nostres habitatges... 
? Que puguem viure en pau i tranquil·litat? Gràcies. 
 
Daniel: 
Sóc nou al barri, i volia tractar uns punts, que si ja heu tractat amb anterioritat m’ho dieu. Trobem que no hi ha 
reciclatge, com a mínim a la recollida, si la fan posteriorment no ho sabem. És molt greu sobretot de cara a la 
imatge que dóna la ciutat a aquests turistes que passegen. 
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El tema de la brutícia i els excrements, tant al vespre com al matí ja l’heu tractat, simplement reafirmar-ho. Sobre 
el tema dels sorolls pel que esteu dient estan molt localitzats en places. Hi ha elements com sonòmetres que es 
poden posar per quatre duros, que ens poden donar valors reals. 
Per últim el tema de les modificacions de les places jo trobo a faltar fonts on es pugui veure aigua, que crec que és 
una cosa important. 
 
Resposta Regidora: Sí que hi ha poques zones de reciclatge, amb això estem d’acord, de fet en el nou contracte de 
neteja, que entraria en vigor el novembre del 2019, s’està treballant en una altra forma de recollida al Gòtic. Aquí 
el problema que tenim és que com que els carrers són molt estrets no es poden posar contenidors a l’uso, per això 
els contenidors de reciclatge estan en llocs on hi ha més espai, però al final has de caminar molt. Igualment sí que 
es separa la brossa orgànica quan es recull. És una demanda que ha sortit moltes més vegades i ho tenim apuntat, 
l’únic que la disposició morfològica del barri tampoc permet molta millora. Comentaves també el tema de la 
brutícia i els excrements, a l’estiu es reforça la neteja a Ciutat Vella, que és el districte que més es neteja de tota la 
ciutat amb molta diferència, també la que té més densitat d’ús de l’espai públic i carrers més complicats per 
netejar-los. Ara, més enllà del reforç habitual igual amb l’empresa de neteja incorporem uns 20 plans d’ocupació, 
que és aquesta gent que hem contractat de manera temporal perquè facin reforç de neteja. 
El tema dels sorolls, ja t’ho ha dit l’Andrés que Ciutat Vella fa molt de temps que té sonòmetres, nosaltres n’hem 
posat de nous, de fet hem fet per primera vegada un estudi de quin impacte té el soroll a la salut, que tenim a la 
web del districte. A partir d’aquí hem fet alguns canvis, un dels problemes que té Ciutat Vella que té a veure amb el 
soroll és la pròpia morfologia dels carrers, que tenim un parc d’habitatge molt envellit, i s’absorbeix molt malament 
el soroll, una concentració d’oci nocturn molt  gran, no és el mateix tenir una discoteca al carrer al carrer Aragó que 
al carrer Escudellers, i per tant la concentració de la gent, que com sabeu el soroll puja. En aquest sentit hem fet 
algunes actuacions, la més important segurament és el Pla d’Usos, que és el pla urbanístic que regula els 
establiments de concurrència pública, que prohibeix obrir nous establiments vinculats a l’oci nocturn, tipus 
discoteques, sales de ball, bars musicals i demés, però actua a futur, no sobre el que ja existeix. Estem treballant 
perquè espero que abans de l’estiu, sinó serà després, en la zona d’Escudellers, Arc del Teatre Guàrdia, agafem una 
mica també del Raval, George Orwell, iniciem una línia d’ajuts per poder posar doble vidre a cada casa, són 
diferents accions, no hi ha cap que diguis: aquesta és la solució definitiva. També tenim més enllà de Guàrdia 
Urbana diferents actors actuant a l’espai públic, sobretot a la nit. Això, s’han canviat els diferents horaris de neteja 
i demés, però continuem tenint un problema, no ho podem negar, i de sonòmetres això, n’hem posat de nous . . 
Fonts a les places, igual que bancs, és una cosa que estem intentant incorporar en les transformacions que fem. 
 
Maximiliano: 
Vivo en la calle Roca, se cerró una tienda de cannabis allí pero han abierto otra a 400 metros, prácticamente hay lo 
mismo creo que es de los mismos. Yo vivo hace tiempo en la calle Roca, y me parece una calle abandonada, el 
Ayuntamiento ha vendido la ciudad, tu bajas y encuentras prostitutas consumiendo, no solo en la calle delante de 
la puerta, se meten dentro, porque las puertas no se pueden cerrar  por sistema de seguridad, no sé si la abren con 
radiografías o así, pero se meten dentro de la casa o justo en la puerta consumiendo, aparte de que hacen robo 
con bandas. Luego hay un olor impresionante todo el día a meado y aparte excrementos, aunque limpian mañana, 
mediodía y tarde, pero es continuo.  Es una calle estrecha, húmeda, que el sol le da muy poco y entonces se queda 
eso meado todo el día. Tenemos que estar con la ventana cerrada, porque son calles chiquititas. Yo no entiendo 
por qué no ponen baños públicos, entiendo que no lo pongan en la calle del Pi, porque molesta ya que está la 
iglesia, pero mejor un baño que estar todo el día con el meado delante de casa. O por ejemplo en Portaferrisa, que 
los camiones de la limpieza pueden pasar. En Roca es muy complicado porque es estrecha la calle, pero se podría 
poner baños en otros sitios y así reducir un mínimo el problema. A mi esa calle me parece súper abandonada, 
seguridad yo no veo a nadie, de vez en cuando pasa alguno con la moto y punto. Antes he escuchado un señor que 
decía que hay grupo de seguridad distribuido por la ciudad, pero yo no he visto nunca a nadie y sobretodo de 
noche. No es un tema de inseguridad de que te roban o te atracan, es un tema de inseguridad desde un punto de 
vista de que sales por la mañana temprano, a las 5 por ejemplo, y te encuentras gente consumiendo, no es un 
espectáculo bonito de ver. Yo he aprovechado para venir y decir esto aquí, porque no sé si la gente de la calle 
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alguna vez se ha quejado. Me parecía el lugar donde hacer una denuncia verbal de todo lo que pasa en esa calle, 
que la verdad, es casi invivible ya. Gracias. 
 
Resposta Regidora: S’incorporarà, unes 20 i pico persones pers a reforçar la neteja a aquelles zones que estan més 
concorregudes. Ens demanava un lavabo públic, és veritat que al Gòtic no n’hem posat tants com ens hauria 
agradat també per la pròpia disposició dels carrers, i en aquella zona no era tan fàcil posar-ne. 
 
 
Martí: 
Hola, bona tarda. Des de fa un parell de dies que hi ha una nova proposició de llei que obligarà als propietaris de 
finques que vulguin fer grans rehabilitacions o que vulguin fer construcció d’habitatge, a que destinin el 30% del 
sòl a habitatge social. Aquesta normativa que està aprovada inicialment i que s’aprovarà sembla ser finalment al 
setembre, ara mateix no està vigent, per tant tenim tres mesos en els quals, des del grup d’habitatge considerem 
que estem en una situació de risc més que mai, perquè hi haurà molts propietaris que correran per obtenir 
aquestes llicències d’obra major i esquivar aquesta normativa que els obligaria a posar el 30% a habitatge social. 
Un d’aquests propietaris sigui probablement, Carme, el del Palau Moxó, ja veurem què passa amb la llicència del 
Palau Moxó però probablement s’acceleri. També al carrer Ferran hi ha un edifici buit des de fa una setmana, 
Ferran 34, a Ferran número 10 també. Al Gòtic hi ha molts edificis que estan en processos de compraventa amb un 
veí o dos veïns només vivint-hi, i el que demanava aquí és, tenint en compte aquesta situació, i posant mitjans per 
fer arribar a tots els veïns que tenen aquestes finques, sobretot els que estan sols o que tenen un o dos veïns, 
perquè creiem que l’augment d’aquesta pressa per obtenir la llicència també pot significar un augment de 
l’assetjament dels llogaters que molt probablement es troben en situacions d’aquestes. Per tant creiem que és un 
moment important per intensificar el que és la informació a aquests veïns sobre els drets que tenen, perquè no 
caiguin en les pressions dels especuladors. Nosaltres arribem on arribem i demanem que l’Ajuntament també faci 
aquest esforç aquests mesos. 
 
Resposta Regidora: Efectivament,  s’ha aprovat que a partir d’ara qualsevol nova construcció o gran rehabilitació 
d’un edifici, els pisos hauran d’anar un 30% destinats a habitatge social o protegit, és una cosa que no s’havia fet 
fins ara tot i que la llei ens ho permetia. És la primera ciutat de l’estat on es fa. El que volíem, estic d’acord amb en 
Martí, era fer una suspensió de llicències fins que això s’aprovés definitivament, i que aquells propietaris que 
s’acollissin al 30% poguessin tirar endavant però sinó evitar que hi hagués una acceleració de determinats 
processos d’expulsió, i amb la negociació amb diferents partits i en concret amb Esquerra Republicana i amb el PSC, 
el que ens van posar com a condició per a poder aprovar aquest canvi de planejament va ser que no es fes la 
suspensió. En aquest cas igualment el Palau Moxó no li afecta perquè ja té llicència, igual que no afecta als que ja 
tenien llicència, i entenc que en aquesta petició d’intensificar la informació dels veïns és que fem algun tipus de 
campanya informativa i donar a conèixer als veïns els drets que tenen per assegurar-nos de que no hi ha una 
expulsió indirecta provocada per aquests mesos on no hi ha suspensió de llicència i no està aprovat definitivament 
el planejament. 
 
Veïna: 
A mi primer m’ha sorprès això de 60 accions del Pla de Barris que jo m’imagino que al Gòtic tot i que la inversió 
igual és forta, portem un percentatge baix, no? És la meva sensació, més que res per l’exposició que heu fet aquí. 
Respecte a la plaça Sant Miquel volia saber si heu pensat quantes cadires posareu. Ara una mare que sortia amb 
nens petits deia que si alguna zona estarà al mig tancada, perquè si hi ha el carril bici i no sé què... Després, 
respecte a lo del Moll de la Fusta que en algun moment s’havia comentat el tema d’intervenir a la vegada la plaça 
de Medinaceli, i jo no sé si ho heu contemplat i com fareu els accessos des del barri Gòtic fins el Moll de la Fusta 
que sigui més accessible, si és que realment serà un espai veïnal. I després ja que estem en la part de precs, 
preguntes i demés, vull parlar d’un tema que probablement serà polèmic i no tindré el recolzament d’alguns veïns, 
volia manifestar que crec que la decisió que heu pres de fer el bloc de pisos on el voleu fer, al carrer Nou de Sant 
Francesc, crec que portarà més pressió als veïns. No tenim places, no tenim lloc per on entre el sol i a més a més 
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posareu més veïns que si no són veïns desnonats del barri o del districte crec que tindran moltes dificultats per 
integrar-se dins del barri, perquè tenim el barri cada dia més desmembrat, tenim el barri que no tenim botigues de 
proximitat, i vindrà gent que vindrà totalment descol·locada, amb una situació molt precària i aquesta és la meva 
opinió i la volia expressar abans de que això es faci efectiu perquè penseu que a Barcelona hi ha molts llocs. 
Sobretot si no són els veïns que estan fent fora d’aquí, si són d’aquí val, però si vindran veïns de qualsevol altre 
districte penso que no és una bona mesura pel nostre barri. 
 
Resposta Regidora: De les 60 actuacions és cert que hi ha moltes que són al Raval, de fet és una zona més ampla la 
del Raval, igualment no recordo ara quan hi ha Comissió de Seguiment del Pla de Barris, que podeu anar-hi, també 
està la web. Si voleu que fem en algun moment una sessió, aquí hem posat les grans coses que s’estan fent al Gòtic, 
hi ha d’altres coses que s’estan fent conjuntament en els dos barris, si en algun moment voleu una explicació més 
acurada de tot el que s’està fent per part del Pla de Barris, cap problema. 
Lo de les cadires sí que es posen, no et sé dir exactament quantes posarem. Preguntaves també per la plaça de 
Medinaceli i l’accés al Moll de la Fusta, aquí nosaltres vam projectar la possibilitat de fer una modificació de la 
plaça Duc de Medinaceli, que també és una de les places que tenim més infrautilitzades i que de fet és com la gran 
porta cap al Port. Aquí sincerament, com que inicialment no vam arribar a un acord sobre què és el que havíem de 
fer al Moll de la Fusta, el pressupost que teníem reservat per la plaça Duc de Medinaceli el vam destinar a altres 
coses, ara mateix tenim el dibuix fet però no hi ha pressupost reservat per fer una transformació de la plaça 
Medinaceli. També s’han fet treballs per modificar el que seria el Passeig Colom i fer-ho també més amable de 
creuar, que això si voleu algun dia ho podem explicar també, però ara mateix tampoc no hi ha reserva de 
pressupost i per això no hem explicat públicament el dibuix de la plaça Duc de Medinaceli ni el de Passeig Colom, 
perquè ens semblava que no era de rebut explicar una cosa que ara mateix no tens pressupost per fer. La feina està 
feta, i la qüestió és tenir aquesta dotació pressupostària, que ja dic que vam retirar perquè fins fa poc no pensàvem 
que arribaríem a un acord amb el Port sobre poder fer alguna cosa al Moll de la Fusta. 
Sobre els Aprops a Ciutat Vella es destinaran a gent gran amb problemes de mobilitat vertical del Gòtic i dels barris 
del costat, sí que vam insistir molt perquè fossin per gent amb problemes habitacionals aquí al Gòtic, i justament la 
gent gran que viu sola crec que hi ha un consens en que són del tema. 
 
 
Andrés: 
Referent al que comentàveu, aquesta és una postal molt xula, el projecte de la Riera de Sant Miquel em sembla 
molt bé, però els arranjaments que aquí heu fet de càrrega i descàrrega, de treure fora aparcaments de motos, de 
millorar els jocs infantils, posar taules per ús veïnal... tot això em sembla fantàstic, però té repercussions també  
després a les places del voltant. Has comentat Teresa, que és una plaça amb una problemàtica molt important, 
però no té discoteca? No té bars nocturns? No té tot el sarau i tot l’enrenou que ha destacat l’Esther? Llavors just a 
baix, a la plaça George Orwell tenim una plaça que és una mica el contenidor de totes les problemàtiques, lo 
mateix que el carrer Roca... vull dir, tot el que aquí s’ha parlat, al carrer Escudellers ho tenim perenne i sembla que 
sense solució. Llavors jo vull fer una reclamació aquí, ja que aquest pla s’ha actuat al Moll de la Fusta i a la Plaça 
Sant Miquel, es tingui en compte coses que potser no costen tant de pressupost, que seria millorar els jocs infantils 
d’Escudellers, que estan fets una merda, perquè són acampada nocturna de borratxera, està bloquejat, per 
exemple, tot el tema de l’aparcament de les motos, com he comentat abans, tot el clavegueram del carrer 
Escudellers no té un manteniment correcte, caminem sobre la merda, es pot veure. Han comentat la possibilitat de 
posar sonòmetres, tot això, ell no sap que ja s’han fet dos estudis de soroll en els quals passem de 70 decibels a les 
nits als entorns de George Orwell, i no s’ha fet pràcticament res. S’ha fet alguna cosa, però en el segon estudi no 
ha rebaixat el nivell de soroll, vol dir que els resultats no han estat lo positius que voldríem. Coses que estem 
demanant com avançar la recollida de les terrasses una hora, tornar a l’horari que sempre havia estat, però queda 
aquí, que ho diu ella o ho dic jo però mai no es fa res. Ella ha parlat del Palo Santo, però al final jo no faria distinció, 
són dos cents cadires allà o les que siguin, amb una quantitat de soroll impressionant. Tot això afegit amb tota la 
problemàtica de borratxera nocturna, de llauners... ahir mateix vaig veure un bar que es diu Tapes no sé què, i no, 
era un bar de copes, eren passades les 12 de la nit. Aquí l’únic que està traient profit d’això és tot el tema del 
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negoci dels bars i de la restauració. Per això quan es diu que ara hi haurà alguna millora amb el tema de les 
patrulles de la Guàrdia Urbana, jo el que vull és que els veïns hem de saber qui són quan comencin a treballar, i 
hem de saber quins són els objectius concrets que tenen, especialment amb els horaris de nit. I a veure si es pot 
afrontar la problemàtica dels llauners, la problemàtica de la gent que està de botellón, la problemàtica de pisos 
turístics, la problemàtica de tot el tema de la brossa quan no es fa correctament, les obres que no són legals, o 
millorar tot el tema de la neteja... aquesta comunicació que necessitem tenir els veïns amb la Guàrdia Urbana 
portem anys sentint a parlar i jo ho vull dir aquí en veu alta perquè aquest és l’espai on expressar-ho. I potser 
també hi ha un problema de dèficit democràtic, perquè jo ara estic parlant molt, però és de tanta necessitat que 
tinc, no hauria de tenir tanta necessitat. Potser hauríem de fer les reunions amb més calma, amb més temps, i que 
quan es surt d’aquí hi haguessin algunes coses que es poguessin parlar després amb més tranquil·litat, perquè jo 
em vaig prendre la molèstia fa tres setmanes d’estar a la reunió preparatòria del Consell de Barri, que estaves tu 
Jordi i tu Teresa, i també em vàreu apressar i no vaig poder-me expressar amb el temps i amb la tranquil·litat que 
jo personalment necessitava. 
 
Resposta Regidora: Has comentat diferents qüestions, has dit que el projecte de la plaça Sant Miquel afecta a altres 
barris, això és una mica també el que deia la Maria Asunción, crec que tots som molt conscients que a Ciutat Vella 
quan mous una cosa aquí hi ha una altra que es mou allà. Crec que ens queden dos intervencions urbanístiques 
pendents, més enllà de la de la plaça Duc de Medinaceli, una és la plaça George Orwell i l’altra és la plaça 
Traginers. Podem començar a treballar, hi ha algun procés que s’ha fet de terrasses, però no hem parlat d’una 
transformació de la urbanització física de l’espai. A mi sí que m’agradaria començar a treballar-ho quan sapiguem 
que es poden fer intervencions, perquè sinó és com generar unes expectatives, i ara mateix estem a l’últim any de 
mandat i diguem que els projectes que ja tenen pressupost són els que ja estan en marxa o ja estan planificats. En 
tot cas, això que dius tu que la plaça Sant Miquel afecta, aquesta prova pilot d’aquest mes ens serveix per poder 
dir, val, no estan fent càrrega i descàrrega aquí, sinó que l’estan fent allà, aquestes coses també les hem de cuidar 
de cara a un projecte definitiu de la plaça.  
Deies també que hi ha mesures contra el soroll que estan pendents, sí, això no t’ho discutiré, queda molta feina per 
fer. 
 
Esther: 
Abans quan he parlat de George Orwell m’he oblidat d’un dels usos que des de fa un temps té també aquesta 
plaça, i és el de pàrquing de motos, que no és precisament el més ideal per una plaça que pateix de sorolls, 
bàsicament, dia i nit. Jo no sé a qui se li va acudir la fantàstica idea de posar un pàrquing de motos, però és lo més 
inadequat que hi ha en aquell espai. Un pàrquing de motos que a les 3h de la matinada surten els dels bars i 
engeguen la màquina fins a cinc minuts allà, i fa un soroll increïble. I al matí el mateix. I que la mobilitat dels veïns 
per travessar aquesta plaça és cada vegada més difícil, perquè està plegada de taules i de cadires i de muntanyes 
de capses de vegetals de la tenda de vegetals d’allà. És una gimcana poder-la travessar en molts horaris. 
 
Resposta Regidora: Esther, comentaves George Orwell com un pàrquing de motos, sí, tenim una planificació per 
treure motos de les voreres i demés. A Ciutat Vella és el lloc on més ens costa perquè quan tu treus motos de les 
voreres no tens calçada en molts llocs, però sí que hi ha una planificació per anar traient motos d’aquests espais 
públics. 
 
Maria Asunción: 
Jo volia dir primer de tot que valoro l’esforç que fan tant veïns com l’Ajuntament. Vivim en una àrea de gran 
densitat de problemes de persones, que mous una peça i toques d’altres, i que també, les persones que vivim i em 
faig càrrec de la dificultat en un sistema urbà tan complex com el nostre. I dit això jo volia parlar d’un problema 
que han tocat una mica, que no sé, potser ja està tot pensat. Dic la meva circumstància personal, des de que m’he 
jubilat, jo he viscut en aquest barri des de fa 30 anys, però abans no el vivia en el dia a dia, i des de que m’he 
jubilat el visc en el dia a dia i veig el problema de mobilitat i de trànsit que és brutal. A més, per circumstàncies 
personals, vaig amb una persona que ha de portar bastó, jo abans sortia molt d’hora i no vivia el barri en dies de 
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feina, però si vols tenir una vida normal, fer coses, anar aquí, anar allà, com no hi ha zones de càrrega i descàrrega, 
jo veig que el problema de la mobilitat, el problema de la invasió dels cotxes, en part està molt lligada al problema 
dels usos del barri, si fem en aquest barri moltes botigues que necessiten coses, els usos es relacionen amb la 
mobilitat, i és una mobilitat extrema, una gran part de la mobilitat que hi ha al matí és de càrrega i descàrrega. I és 
molt difícil si va algú amb un cotxet, una altra persona que va a poc a poc perquè camina amb un bastó, hi ha 
moments que no saps per on passar. Caldria doncs plantejar-se el problema de la mobilitat i els usos en relació 
també amb Via Laietana, que està col·lapsada, també ho veig, i també em fa pensar una mica, com a veïna del 
barri, potser hi ha coses més importants de les que jo estic dient ara, però la lletjor del nostre barri de les botigues 
que s’obren, hi ha poques botigues maques com Papiro, que és de les úniques que queden ja, i les que tanquen i es 
podrien fer coses maques, potser caldria plantejar un Gòtic amb un 30% o un 40% menys de trànsit, però canviant 
potser també els usos de la ciutat. I voldria comentar les botigues boniques que han obert en aquests anys han 
hagut de plegar i és trist que les boniques hagin de plegar en aquest territori. I volia comentar-li una cosa a vostè 
com a veí, el reciclatge és veritat, no hi ha reciclatge, però si vostè té prou consciència i prou esforç, jo sempre vaig 
a Correus, és una mica de camí, i jo separo la brossa orgànica perquè em van dir que la recollien, però molt em 
temo que no la recullen, perquè quan jo la baixo, crec que sóc la única humana d’aquell tros de món que baixa a la 
orgànica, i a vegades penso, potser jo baixo però no la recull ningú. Simplement saber-ho, la recull algú o jo estic 
fent el paripé? No m’importaria seguir fent el paripé, però és per saber-ho. 
 
Resposta Regidora: Completament d’acord que la mobilitat del trànsit és un dels problemes, ara, per no allargar-
me, i si vols en algun moment si vols o el Jordi, o el Santi o l’Albert que són del meu equip, a l’últim Consell de Barri 
van presentar el Pla de Mobilitat. Ciutat Vella és el primer districte on la gran majoria de trajectes que es donen són 
a peu, no es donen en cotxe o en transport públic, per tant hem de regular, hem de treballar en el transport públic, 
en la circulació del vehicle privat, en els vehicles de mobilitat personal, però sobretot hem de treballar per regular i 
endreçar una mica el trànsit a peu. Llavors hem treballat en un Pla de Mobilitat que vam presentar en l’últim 
Consell de Barri, està penjat a la web, si vols que en algun moment t’ho expliquem cap problema. També hi ha un 
pla des de fa molt de temps, Barcelona és una de les ciutats més adaptades per gent amb discapacitats físiques, hi 
ha feina per fer aquí també. Hi ha intervencions que s’han anat fent però ho dic per no allargar-me ara. I contempla 
també això de la part de càrrega i descàrrega i demés. Per cert, el que comentaves abans de la Via Laietana no sé si 
estaves al principi que hem explicat que començàvem el procés, sí que hem de ser conscients de que comencem en 
el procés, després s’ha de redactar el projecte, per tant segurament estem parlant que no s’intervindran físicament 
més enllà d’aquest arranjament de les voreres, a Via Laietana fins al 2021 o així, sí que la idea ha estat sempre la 
de caminar sobre una pacificació de la Via Laietana. No fer-la per vianants, perquè això desajustaria massa la 
mobilitat del districte. Comentaves també el tema de les botigues, i aquí un dels temes que ens passa aquí amb les 
botigues de souvenirs, és que estan prohibides aquí a Ciutat Vella. Tu quan obres una botiga demanes permís i dius 
vaig a obrir una botiga de te, per exemple, llavors et donen una llicència per a botiga de te. Llavors com no es 
donen llicències per a botigues de souvenirs el que es fa és demanar llicència per a botiga de roba, o per botiga de 
roba esportiva. I regular les botigues de roba és una mica complicat, perquè en una botiga de roba entra des de 
l’artesà que fa la roba ell mateix, o la dissenyadora que fa la roba seva roba i la ven, a la samarreta del Barça. Sí 
que s’ha anat fent inspeccions perquè hi ha un percentatge de productes de souvenirs que poden oferir, però és 
veritat que has d’anar al darrera tota l’estona. Un cop que has tancat l’expedient i aconsegueixes que ho facin bé, 
et dónes la volta i tornen a fer-ho malament. 
 
Montse: 
Proposa fer recorreguts per trams de carrer i identificar aquells aspectes que caldria millorar. 
 
Resposta Regidora: Montse, sobre la teva proposta de recorregut, jo no em puc comprometre per la resta de 
polítics, jo te l’accepto, estic segura que també hi haurà molts més polítics que estaran d’acord en fer-ho però no 
em puc comprometre per ells. Jo em passejo molt pel districte, entre d’altres coses perquè hi visc. 
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Alícia: 
No sé si heu parlat d’un tema, de la gent que canta a la nit, a nosaltres ens afecta moltíssim. Hi ha gent que canta 
al costat de la Catedral, a aquest carrer on està l’Arc Gòtic, el problema és que tots els turistes es queden al mig del 
carrer i si passa qualsevol cosa allò és un tap humà. I està molt bé que cantin òpera i tal, però també està bé que 
deixin passar els veïns, perquè és impossible. Et miren malament els turistes quan demanes pas, i no et sents a 
casa teva, sincerament. És un tema que és bastant angoixant per nosaltres perquè és l’única via que tenim per 
arribar a casa. 
 
Resposta Regidora: Alícia, hi ha punts de músics al carrer que estan permesos, hi ha molts músics al carrer que 
actuen sense permís. En algun moment hi haurà una nova normativa sobre músics al carrer que fa gairebé dos anys 
que hi treballem, on el que fem és regular millor els horaris d’aquells punts fixes, i intentem també regular el 
repertori, que és una altra de les queixes que surt, que és que toca molt bé, però vuit vegades la mateixa cançó és 
una mica estressant. És una normativa que hauríem d’haver d’aprovat a la primavera però no hem fet, i jo espero 
que puguem aprovar quan abans millor, i regula també quant de temps et pots estar en un mateix punt, pensant 
per una banda en el fet de que hi hagi un descans per qui viu a prop i per altra banda això, per la congestió de 
l’espai públic en alguna zona. Dit això tampoc et vull enganyar, aquest punt en determinats moments serà sempre 
problemàtic. Ara mateix no sé si es mou una mica o no, això no ho recordo de memòria. 
Doncs amb això tanquem. 

 
Es tanca el consell de barri a les 21:30h. 

 


