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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 

JORDI RABASSA  Conseller Tècnic Dte. Ciutat Vella 

MARIONA BUXADÉ         Tècnica de la DSPT  

TERESA CAJA   Associació de veïns i comerciants Avinyó centre 

PATRICIA RADOVIC  Associació Amics i Comerciants plaça 

ANNA M MASSO  Veïna 

ANDRES IBAÑEZ  Veí. 

Eva VILA                  Veïna 

FERMI VILLAR                      Ass. Amics i Comerciants la Rambla. Ass. la Mercè.  

 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
SANCHO, Albert  Conseller BCN-Comú 

CESAR POZO     Associació comerciants Magdalenes 

CALIXTO SOBRADO  Veí 

ISABEL RODRIGUEZ            Barna-Centre 

MIQUEL CARNER  Barna-Centre 

HELENA BOVÉ            Centre Compartir 

XAVIER MASSIP                   Associació amics i comerciants de la Rambla 

MERCÈ PÈREZ                       Biblioteca Andreu Nin 

CARME CASTELLS  Associació Amics plaça St. Just 

 

Ordre dia 
1-Seguiment graella Compromisos  
2-Preparació contingut consell de barri Gòtic del  30 octubre 2018. 
3.-Precs i preguntes. 
 
Material entregat:  Graella seguiment compromisos  Consell de barri .  
Per consultar acta consell de barri anterior 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-
barri 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 

 

Data: 26. novembre  2018 Hora: 19h 
 Lloc: Sala Conferències (CC Pati Llimona)  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 

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

 
 

Temes tractats 
 

0. Acta comissió seguiment 13.09.2018. Es va enviar amb la convocatòria.  
Es recorda la finalitat de la comissió de seguiment: 
-Realitzar el seguiment dels compromisos dels anteriors consells de barri. 
-Proposar temes a treballar en el proper consell de barri. 
Per a emetre queixes i peticions concretes hi ha altres espais com l’Audiència o el torn 
de paraules del Consell de barri. 
1.-Repàs Graella compromisos. 
Les peticions son de consells de barri anteriors , el seguiment es va actualitzant a 
mesura que hi ha modificacions.  Alguns compromisos tenen relació i han anat sortint 
en diversos consells, d’altres s’han unificat en una mateixa casella. 
Es comenten només uns punts, donada l’extensió de la graella. Si qualsevol membre té 
suggeriments o dubtes al respecte que ho faci arribar als consellers o tècnica de barri. 
 
 Càrrega i descàrrega Gòtic Nord.  

El 3 de desembre s’inicia el canvi de sentit per la c/d per el Portal de l’Angel. No 
modifica horaris. S’ha fet un estudi previ que ha corroborat l’excés de trànsit 
rodat de gran dimensions per el carrer Magdalenes. El canvi pretén reduir el 
pas de camions per aquest carrer. Es pretenia fer un canvi de sentit també per 
Magdalenes però per  la situació política i la ubicació de la comissaria de policia 
de via Laietana no es veu viable. 
S’han fet les obres d’adequació del canvi de sentit i s’ha avisat a comerciants i 
transportistes. 
 

 Inauguració Plaça Carme Simó. 
 
En diversos consells de barri s’ha parlat de la necessitat d’augmentar espai verd 
en la zona del Gòtic. El passat 16.11 es va inaugurar la plaça Carme Simó, 
ubicada a Sots Tinent Navarro. Es d’us compartit amb pati escolar d’Àngels 
Baixeras. S’ha fet amb procés participatiu d’escola, afa i DTe. El nom ha estat 
proposat per l’escola. Carme Simó fou mestra pedagoga promotora de l’escola 
activa, i antiga mestre de l’escola. 
Es dona resposta també a una petició del Cdb de feminitzar els noms dels 
carrers. 
  

 Procés participatiu  Rambles/ Via Laietana. 
 
Es demana poder-ho presentar el en Consell de Barri proper. En els dos s’han 
fet procés de participació i es podrà fer una devolució de l’estat actual.  
A Via Laietana s’han fet tres tallers, el darrer el 15 de novembre, recorreguts, 
sessions informatives. Es pretén fer el retorn al consell de barri del desembre. 
Es preveu que el procés estigui tancat a 31 març 2019.  
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Districte de Ciutat Vella 

 
 Balconada Portal Veïnal 

Es va presentar en el darrer consell de barri. Projecte inclòs dins de Pla de 
Barris Gotic Sud, Raval Sud.  S’anirà treballant també amb entitats. Es pretén 
que sigui un espai verd guanyat al Gòtic, i per tant es treballarà la millora de 
l’accessibilitat, que implica tenir present la plaça Duch de Medinaceli.  
Es farà retorn anual del pla en el darrer consell de barri. 
 

 W.C. Públics 
 
Està previst dues cabines auto-rentables fixes a Duch de Medinacelli i a Av. 
Catedral, donat el flux de vianants dels dos espais i la manca de wc públics.  
La ubicació exacta encara està oberta. 
Hi haurà cinc a tot el districte. 
 
Proposen que es situí a l’entrada de Jutjats.   
S’haurà de valorar tècnicament ja que requereix d’espai, aigua, corrent... 
Hi ha oposició per part As-Avinyó, donat que experiències anteriors a George 
Orwell no van ser positives , doncs era un espai de consum tòxics i prostitució. 
 
 

 Skateers  
 
S’ha treballat amb col·lectius que fan us habitual del skate. S’està treballant 
amb serveis jurídics com s’interpreta la normativa de VMP, donat que la forma 
en que està redactada es poc especifica i a GUB resulta difícil sancionar. Es 
treballa també la possibilitat de fer un decret que fixi restriccions horàries en 
determinats espais. L’us abusiu dels skater es dona específicament al Raval, 
però en llocs dels Gòtic també . Es va donar alerta a la plaça Ramon Berenguer, 
però sembla que no s’ha consolidat com un lloc d’us d’skaters. En aquesta 
ubicació s’està dissenyant uns faristols explicatius de la muralla per part 
d’arqueològica , que poden fer un doble servei de dificultar aquesta pràctica a 
grans velocitats. Placeta de Josep Pijoan és un altre espai, on caldria modificar 
mobiliari urbà. Es pensa també amb una senyalètica específica. 
 

 Increment equips de neteja. 
Des de principis de novembre s’ha incrementat la dotació d’equips de neteja a 
Ciutat vella, que repercuteix també en el Gòtic. Es tindrà present en els espais 
on hi ha més brutícia. 
  

 Edifici Via Laietana 8-10. 
En el darrer consell de barri es va preguntar per la proposta de fer habitatge en 
l’edifici dels antics jutjats. Una part de la propietat es de l’estat i altre de 
l’ajuntament.  Les dificultats rauen en :  la negociació amb l’estat; La viabilitat 
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Districte de Ciutat Vella 

tècnica per a fer habitatge. S’ha de fer millores estructurals i s’està negociant 
per fer-ho en tot l’edifici, inclosa la part de l’estat, implicant un canvi de trasllat 
del les oficines actuals i per tant una reubicació d’aquests.  
 

 Proposta intervenció espai Joaquim Xirau 
Arran petició en l’anterior consell de barri s’està valorant fer una proposta 
reurbantizació de l’espai de Nou de St. Francesc / Josep Pijoan/ Joaquim Xirau. 
Es en fase de valoració, doncs no hi haurà pressupost de moment assignat. 
 

 Ajuts per rehabilitació . 
 

El 16/11 es va fer roda de premsa anunciant els ajuts. Els canvis de finestres seran 
executats directament per proveïdors especialitzats resultants d’un procediment 
competitiu que impulsarà l’Ajuntament de Barcelona. 

Es podran consultar les bases i el mapa de soroll ambiental a 
www.pladebarris.barcelona o a l’Oficina del Pla de Barris (Robador, 36). L’horari 
d’atenció al públic es realitzarà a la mateixa oficina els dilluns de 10.00 a 14.00 hores i 
els dimecres de 16.00 a 19.00 hores. Les persones sol·licitants, presentaran en un 
període de 60 dies tota la documentació escaient a l’equip tramitador. Aquest equip té 
la funció de rebre la documentació i assessorar i tramitar les ajuds. En principi es farà 
la difusió el mes de desembre. 

Es tracta d’una prova pilot. En principi el pressupost no es molt alt, a valorar el resultat 
per la seva implementació futura. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ajudes-per-a-la-rehabilitacio-de-
finestres-al-raval-i-el-gotic_735421  

 

2.-PREPARACIÓ CONTINGUT PROPER CONSELL DE BARRI 

 
Es proposa com a tema a informar: 
-Estat de les obres previstes. 
-Processos participatius Rambla i Via Laietana.  
-Ajuts per rehabilitació finestres. 
-Informe obres fetes a escudellers. 
 
Propostes tema a debat: 
 
Conseller:  
-La situació dels joves al Gòtic. Quins recursos tenen, equipaments, quines 
necessitats, demandes.  Es podria proposar que el casal Autogestionat de joves 
pogués explicar les seves propostes. 
-Carrers a dinamitzar.  Situar aquells carrers poc afavorits,  que sovint tenen 
poca visibilitat, foscos, sense comerç, us inadequat, actes vandàlics o 
delinqüencials .i fer propostes de millora.  ( ex. Carrer Roca, els carrerons 
darrera plaça Reial...)  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ajudes-per-a-la-rehabilitacio-de-finestres-al-raval-i-el-gotic_735421
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ajudes-per-a-la-rehabilitacio-de-finestres-al-raval-i-el-gotic_735421
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Districte de Ciutat Vella 

 
A proposta veïna: 
Els entorns escolars. 
Quines son les necessitats a nivell de via pública per fer un entorn escolar més 
segur i agradable. Espai de trobada de famílies.  
Intervencions a nivell de neteja, seguretat, mobiliari urbà, camins escolars.... 
 
S’acorda treballar el tema d’entorns escolars. 
 
Es tanca sessió a les 20:30h. 


