
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 

Data: 05 MAIG 2021 

Lloc:  Enllaç: https:/meet.jit.si/Cseguimentgotic 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

 Patricia Martínez ( bcn-comu Consellera Gòtic); Patricia García ( Psc Consellera Gòtic); M Jose Chacon 
( Juntsxcat); Tahir Rafi Khanum ( ciutadans) ;Laura de la Cruz ( ERC); Jordi Callejero ( ERC); David 
Pequeño ( Bcn-comu)  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Mariona Buxadé ( Tdb-Gòtic); Mercè Pérez ( Biblioteca Andreu Nin) 

Assistents representants d’entitats: 

 Teresa Picazo ( AV-Gòtic; Roca en moviment);  Teresa Caja ( As. veïns i comerciants Avinyó); Diego 
Swrstein ( AV.Gòtic); ; Xavier Massip ( As. Amics i comerciants de la Rambla); Helena Bové ( As. 
Gabella); Pau Bosch ( Amics de la Rambla 

S'excusa: Carme Castells ( Amics barri de Sant Just); Patricia Ferrer ( Amics Plaça Reial); Eva Vila ( 
Fem gòtic); Cesar Pozo ( Av. Magdalenes) 

Veïnat a títol individual: 

 

 

Ordre del dia: 

01. Seguiment compromisos consell de barri gòtic 

03.Proposta Contingut proper Consell de Barri Gòtic del 10 /06/ 2021    

 Per consultar l'acta del consell de barri i comissions de seguiment  visitar:  

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

 

 

 

 

Acta de: 

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


 

Desenvolupament de la sessió: 

Per mesures preventives del Covid 19 la sessió s’ha convocat per mitjà telemàtic. 

01. Seguiment compromisos consell de barri Gòtic 

La consellera tècnica exposa les funcions de la comissió de seguiment. La C. de seguiment està formada per 
veïnatge , col·lectius , entitats i serveis del barri així com tècnics i representants polítics del Districte.  Es 
plantegen temes per treballar al Consell de barri i es fan seguiment dels acords presos. Es poden crear grups de 
treball per a temes específics que s’han de sotmetre a l’aprovació del Consell de barri.   

Obre torn de paraules per a que la gent proposi temes per el proper consell o bé pel seguiment dels acords 
presos.  
Diego ( Av. Gòtic) .  Expressa dos temes que des de l’Ass. agradaria que es tractessin:  Davant la recuperació 
d’espais de trobada i esbarjo per al veïnatge, en especial gent gran i famílies, voldrien saber quines mesures es 
prendran per tal de que es mantinguin i preservar aquests espais un cop retorni la dinàmica habitual. Preocupa la 
reobertura de terrasses i que es tornin les dinàmiques anteriors.  
 
Teresa Picazo. Voldria saber quines accions es duran a terme de la proposta de l’Av. Gòtic del mapa interactiu,           
així com dels acords presos en el darrer consell sobre veïnificació del barri Gòtic. Recorda que del Cap Gòtic 
estaven preocupats per la proximitat dels parcs infantils als mòduls on es fan el seguiment proves per covid. 
Recorda que manquen reposar ancoratges de bicicletes a Joaquim Xirau i a Plaça Sant Miquel.  
 
Resposta:  
 
Està previst intervenció en plaça de la Mercè i Av. Catedral.  Estava previst dibuixar al terra però no serà possible 
per normativa paisatge Urbà. Durant el 2021 es col·locarà de la proposta de l’AV. Gòtic.   
-Mobiliari divers a Av. Catedral. 
-Mobiliari divers +font a la plça Mercè  
-Nous seients a Pl Verònica, pl del pi i Plça Reial. 
-No es posarà seients a plaça Sant Just, doncs consultat amb els veïns no n’eren partidaris.  
-Papereres: 1 paperera Avinyó 3; 1 paperera Salvador Aulet; 1 paperera Rull.                                                
 
Calendari previst per implementació elements Pl Mercè i Av. Catedral juliol 2021.                                                                         
Plaça Reial s'estudia implementar  jocs d'aigua. (Execució  2on trimestre 2022) 
 
Parc Infantil Joaquim Xirau. Des de serveis tècnics es va valorar que no hi havia altre ocupació possible del parc 
infantil. Altrament està preservat amb una tanca on només hi accedeixen famílies amb infants.   Es mirarà el tema 
dels ancoratges , es recorda que a Josep Pijoan n’hi hauran.  Al carrer Hèrcules s’han afegint recentment nous 
ancoratges per bicicletes.  
 
Mercè Pérez. Informa del inici d’activitats de l’Àgora infantil dins del marc de la línea  cultural de la rambla. Va 
començar el dimecres 21 d’abril i acabarà el dimecres 21 de juliol. Son activitats adreçades a infants i famílies 
organitzades per la Biblioteca andreu Nin en l’espai de la plaça del Teatre els dimecres a les 17:30h. Cal 
inscripció prèvia.  Conta-contes, titelles, clawns... 
Consultar programa: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/20/les-agores-de-la-rambla-es-posen-en-
marxa-amb-linici-de-la-programacio-de-lespai-infantil/ 
 

01. Proposta temes per al proper Consell de Barri.  
 
La consellera proposa poder tractar de la reactivació econòmica del barri. A part de la mesura de govern per 
afrontar la crisi produïda pel covid 19 des del Districte s’està elaborant el segon pla de desenvolupament 
econòmic.   Es planteja poder explicar mesures que es volen dur a terme, vetllant per la protecció del comerç de 
proximitat i l’activació d’una economia diversa, evitant repetir l’oferta de monocultiu adreçat al visitant.  
 
Es proposa com a punt informatiu explicar el desenvolupament d’accions vinculades a la mesura de govern, entre 
d’elles les tractades en el darrer consell sobre veinificació espai públic. 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/20/les-agores-de-la-rambla-es-posen-en-marxa-amb-linici-de-la-programacio-de-lespai-infantil/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/04/20/les-agores-de-la-rambla-es-posen-en-marxa-amb-linici-de-la-programacio-de-lespai-infantil/


 

 
Tot i que ja s’ha comentat en consell de barri, s’explicarà procés de llicència d’activitats vinculada a l’activació de 
l’activitat comercial.  

 Diego exposa de nou la preocupació sobre que farà l’ajuntament perquè no arribem a la situació en que estàvem 
al 2019, sorolls i tot el que comporta el turisme de massa.   Preocupat per el mercat de la Boqueria, es vol 
recuperar parades adreçades als veïns i no tant al menjar per emportar. 
 
Es pregunta com es contempla la compra de baixos. Tema a afegir que estaria inclòs en el pla de 
desenvolupament econòmic.   
 
Mercè Pèrez pregunta sobre el manteniment de llicències en locals tancats. 
 
David Pequeño. Les llicències està vinculades als locals. Sense activitat la llicència es podria perdre però lo 
habitual es si es fa un traspàs es pot reobrir amb la mateixa llicència.  Xavier Massip aporta que  la temporalitat  p 
es de dos anys tancat però ha d’haver-hi comunicació expressa.  
 
David Pequeño fa un resum de les línees de treball  del pla de desenvolupament econòmic.  Reactivar 
desenvolupament del territori, reactivar i diversificar el  teixit comercial, promoure ocupació de qualitat, l’economia 
social i solidaria. 
 
Teresa Picazo. Amb el tema de la reactivació i l’excés de determinat tipus del locals, planteja si des del districte es 
tindrà capacitat per condicionar l’activitat, donat que en diverses ocasions s’ha comentat que es pot aprovar un 
tipus d’activitat però hi ha dificultats en incidir en el producte que es vend.  
 
David Pequeño: La voluntat és  protegir el comerç de proximitat enfront el monocultiu turístic. Moltes de les línees 
van en aquest sentit, compra de comerços, el impulsem el que  fas...  El Gòtic ha sofert el impacte del lliure mercat 
per la pressió immobiliària que ha expulsat petits comerciants, es difícil de revertir, ha de ser a llarg termini i amb 
accions que s’encaminin en aquesta línea.  
 
Es pregunta si hi  ha previsió de fer a peu en el Gòtic.  
David Pequeño. No hi ha cap previsió perquè no hi ha una reglamentació municipal , es va aprovar a nivell 
autonòmic.  En el born es va finançar amb un fons europeus de promoció de marketing que ho volien vincular als 
Apeu, però no ha estat així  doncs no hi ha normativa municipal.  
 
 
 
S’acorda  part deliberativa:  En context temporada estiu com garantim el gaudi de les veïnes de les places i que 
podem seguir fent a nivell d’impuls econòmic del barri.  Quines mesures podem prendre per tal que no es torni a 
repetir l’ocupació excessiva de l’espai públic així com el monocultiu adreçat al visitant.   
 
 
Es tanca sessió a les 19:30h. 
 

 


