
 

 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Casc Antic  
 

Data: 15 de maig del 2018 Hora: 19 h. tarda 
Lloc: Sala Calidoscopi del Centre Cívic Convent de Sant Agusti 

Participants 
Entitat  Nom i cognoms 

 

ENTITATS : 

A.E.SANTA CATERINA I AA.VV CASC ANITC..............Alfons Solà 

COL.LECTIU INTERMITENT DE LA RIBERA................Daniel Pardo 

    

Es disculpen per no poder assistir:  
 
CENTRE SANT PERE APÒSTOL, I FUNDACIÓ ESQUITX 

 CONSELLERS DEL DISTRICTE:  

MARC RODES                               PDECAT 

M.JOSE ARTEAGA                         PSC 

M.JOSE LOPEZ                             ERC 

CONSELLER DEL BARRI: JORDI RABASSA                                         

TECNICA DE BARRI:  PILAR HERAS                                         

 

Temes tractats 
 

-El Conseller Jordi Rabassa comença la sessió de la Comissió de Seguiment 
llegint els acords de l´Acta del darrer Consell de Barri  

Es comenta que en el darrer Consell barri es va parlar del APEUS i es proposa 
seguir parlant d´altres temes de dinamització econòmica 

-Després  s’explica a la Comissió l’estat actual de les obres que hi ha al barri.  



 

 

1-Urbanització C/.Mestres Casals i Martorell  

Falta la reixa al mur de la comunitat, i sense la reixa no es pot posar el 
contenidor. La comunitat prefereix posar-la ella, i estem a l’espera.  

Hi ha preguntes a respecte de com serà el projecte del Casal de la Gent Gran 
de Mestres Casals i Martorell i els allotjaments. 

 

 2-Obres d´enderroc dels antics jutjats a Lluis Companys.  

Es preveu que a l'octubre estarà el terreny pla i l’espai obert. S’està buscant 
pressupost per tal de poder pensar en la possibilitat d’un espai esportiu 
provisional.  

En Daniel Pardo  proposa que es pugui fer un procés participatiu sobre el que 
es vol fer allà.  

3-Obres del metro Jaume I: Segueixen el seu curs i van amb el calendari 
previst.  

4-Projecte tancat de C/.Princesa amb C/.Fusina pendent de licitar l’obra.  

5-Mini skate al campillo el projecte ja està fet i esta pendent de licitació.  

6-Repensar la Plaça Comercial no entra dins d’aquest mandat, es farà en el 
proper.  

7-S’informa que a partir del Setembre s’instal·laran pilones a Cambó amb 
Freixures, ja s’ha parlat amb el Mercat i les associacions de comerciants de la 
zona, i estan d’acord.  

El Conseller explica la situació actual del Pla de Mobilitat del Districte i allí hi ha 
les accions concretes al barri  

S’explica com està el tema de les intervencions previstes a la Via Laietana a 
l’espera que en breus comenci el Procés Participatiu. Encara no hi han dates 
concretes.  

El Conseller informa que s’ha iniciat el Pla d´inspeccions dels entorns 
patrimonials, concretament el dels entorns de Palau de la Música, ja està fet 
l’estudi de tots els establiments afectats, i ja saben quins són els incompliments 
que cal arranjar i ja saben que hi ha una subvenció de l’IMPU per fer front a les 
despeses que això genera.  



 

 

-S´informa de com està la situació dels menors i majors al voltant del Pou de la 
Figuera i davant del Casal de joves, seguim treballant amb el tema, tot i que 
preveient que l’estiu és sempre una temporada complicada hi haurà un 
increment de la presència policial. 

El Sr. Solà pregunta com és que abans a Rec Comtal hi havia uns fitons amb 
clau i els van treure i ara, que no hi son per allà passen els taxis, i caldria posar 
els fitons un altra vegada.  

També pregunta pel local del C/. Arc Sant Cristòfol , per veure si poden guardar 
coses del projecte del circ en lloc de posar un contenidor.   

El Conseller respon que ja tenim el contenidor comprat, i que aquell local està 
pendent que s’iniciïn les obres per a que s´instal·li Esquitx.   

 

S´acorda que el tema pel proper Consell de barri serà: 

La Promoció Econòmica , 

fer una anàlisi de la situació del comerç, el paper del Mercat en la promoció , el 
projecte impulsem el que fas de Barcelona Activa. 

 

 

El Conseller dona per acabada la Comissió de Seguiment a les 20,15h.  

 

 

 

Sg. Tècnica de barri  

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 


