
  RESUM CONSELL DE BARRI BARCELONETA 

 

Data: 27 de FEBRER DE 2019  

Lloc: Centre civic de la Barceloneta 

Hora: 19.30h 

 

Assistents: 

Presidenta: Gala Pin. Regidora Districte de ciutat Vella. 

Consellers: 

Jordi Rabassa. Conseller Tècnic de Districte de Ciutat Vella. 

Ferran Caymel. Conseller del Barri de la Barceloneta. 

Laura de la Cruz. Consellera GM ERC 

Cèsar Martínez. Conseller GM PDeCAT 

Julia Barea.  Consellera GM  Ciutadans 

Oriol Casabella. Conseller GM PSC 

Albert Sancho. Conseller GM BCNComu 

Eva Alfama. Consellera GM BCNComu 

Serveis, Equipaments o ponents: 

Consorci de Salut 

Direcció del CAP  Barceloneta 

Direcció del Centre cívic Barceloneta 

Direcció d’atenció a les persones i territori 

Assistents Representants de les Entitats del Barri: 

Associació de veïns de la Maquinista 

Associació de Veïns de la Barceloneta 

Associació de veïns l’Òstia 

La Barceloneta diu prou 



Cofaria de Pescadors 

ACIB 

ABA 

Comissió de Festes de la Barceloneta 

Diari de la Barceloneta 

 

 

Ordre del dia: 

Punt informatiu 

 . Actuacions en marxa/previstes 

 . Altres informacions d’interès 

 . Balanç del mandat 2015-19 

Tema central: El CAP de la Barceloneta 

 

 
 
1. Benvinguda  

La sessió s’inicia a les 19.30 i la Regidora del Districte de Ciutat Vella Gala Pin  dona la 
benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia. La constitució de la taula:  Ferran Caymel 
com a conseller del barri i Jordi Rabassa com a Conseller Tecnic del Districte de Ciutat Vella  

 

2. Punt informatiu i CAP de la Barceloneta 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb27022019ba
rcelonettafinal.pdf 

Els tres temes del punt informatiu estan recollits en el document que es pot accedir per la ruta 
indicada. 

El Luis Monzón representant d’ABA explica que l’entitat esta gestionant la reobertura de la 
Garba, per tal d’evitar que el barri es quedi sense llibreria. Tenen com objectiu obrir pel mes 
d’abril. Per aconseguir-ho han demanat un préstec a l’entitat de finances ètiques i solidaries 
Coop57. Necessiten avaladors/ers ( nomes respons de les quantitats que avala) o 
mancomunats/des. Qualsevol pot avalar amb 100€, no demanem diners sinó avals. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb27022019barcelonettafinal.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb27022019barcelonettafinal.pdf


Respecte a tema del CAP que s’acorda en comissió de seguiment de Consell de barri portar a 
Consell de barri, davant la informació que tenen els veïns conforme el canvi d’ubicació del CAP 
ha de ser a curt termini. 

 

Resum de preguntes i respostes: 

 

PREGUNTES MANDAT RESPOSTES REGIDORA MANDAT 
1.Deteriorament dels jardins d’Antonia Vilàs 
per presencia de skaters per les tardes que 
fan fora als nens usuaris del l’espai  
Deteriorament per manca de neteja per us 
inadequat de gossos. 
 

Es valorarà senyalització i activació del pla de 
veïnatge 

2.Plantegen el dubte si el Pla d’usos permet 
obrir un nou super : Lidel havent a 100metres 
altre supermercat ( Caprabo del mercat)  
 

Políticament es va acordar un pla d’usos que 
actualment permet aquesta obertura. 

3.Una veïna planteja perquè no deixeu posar 
terrasses/espai a fora dels bars del barri com 
per exemple al Carrer Andrea Dòria, ja que 
això dona vida al barri 
 

Normativa no permet per pas d’invidents 
lliure a façana 

3.Es planteja si es podria organitzar a la 
Barceloneta un mercat de pagès; s’està fent 
difusió de la del Raval i a la Barceloneta fa un 
temps ens vau dir que no es podia 
 

Al Raval fa almenys dos anys que estan 
treballant aquest tema. Es tracta que els 
pagesos siguin venedors i  productors  

 
PREGUNTES DEL CAP 

 
RESPOSTES  

1.Se pot posar en la Fabrica del Sol 
 

Es massa petita no dona els metres 

2.La ubicació del CAP hauria de tenir en 
compte l’accessibilitat de la gent gran 
 

Això es tindrà en compte sigui on sigui la 
ubicació. Tenint en compte que ha de ser un 
lloc on accedeixin ambulàncies. 
 

3.Es important que el CAP no surti del barri , 
cal pensar en Joan de Borbó 44 con opció 
real. 

Necessitem habitatge públic i aquest espai 
esta decidit que esta destinat habitatge.  

4.Que s’ampliï l’oferta actual davant d’un CAP 
nou 

Exemple que altres barris ja s’ha fet aprofitar 
la ubicació del CAP per posar habitatge 
dotacional 

5.Posar-lo allà on estan les Puntes de la 
Barceloneta  
 

Seria el lloc mes idoni sempre i quan es pugui 
arribar a un acord amb l’Estat 

6.Posar el cap a la Repla  
 

Destinat a Espai públic i no es podria fer 

7.Front Marítim on ara estan les discoteques L’acord amb l’Estat era que els locals 



tinguessin usos de nàutica, vinculat als 
estudis del mar. 
 

8.Ubicar el CAP al Parc del Gas construint No es pot perdre espai públic tot i que sigui 
una zona on es doni delinqüència 
 

9. Posar el CAP a les puntes de la Barceloneta 
dificultaria l’accés de la Gent Gran, caldria fer 
l’esforç econòmic per ampliar la ubicació de 
l’actual CAP 
 

Tot Cap ha de poder tenir accés 
d’ambulàncies per tant sigui on sigui ha de 
ser accessible amb cotxe. 

10. Que hi ha a l’antiga Escola d’Adults, quin 
us te? 
 

El CAP no cabria però els propietaris tenen 
projecte de centre privat (L’edifici de les 
Dames) 

 
Preguntes del torn obert 

 
Respostes del torn obert 

11. Es podria adelantar el plan de xoc d’estiu 
ja que  els caps de setmana hi ha molta 
afluència de gent al barri 
 

El Pla ja esta dissenyat amb aquest criteri 

12.No tenim resposta de les multes que ens 
vam queixar per que eren injustes 
 

S’ha respòs individualment i també a ACIB, es 
mirarà de respondre també a l’AAVV 

13.S’ha d’activar els inspectors per que les 
terrasses no compleixen els horaris i molesta 
el soroll. 

Si hi ha incompliments s’han de comunicar 
cada cas. 

9.Obres de Joan de Borbó han tallat un carril 
de c/ Pepe Rubianes i tallat el carrer del mar 

Son obres d’AGBAR explicat en l’anterior CB, 
es va demanar fer-ho simultàniament a les 
obres del Passeig 
 

 

 

RESUM ACORDS: 

No es farà cap trasllat del CAP en tant no es tingui un lloc on anar. El canvi requerirà un espai 
mes ampli per oferir tots els serveis necessaris. 

El Consorci planteja que al portar els serveis de l’Hospital de  l’Esperança a l’Hospital del Mar 
es necessitaran les consultes externes per tant no es poden cedir per ampliar el CAP. 

Davant la demanda de part dels assistents que el millora es traslladarà la possibilitat d’estudiar 
l’ampliació del CAP dins de les obres del l’Hospital del Mar i valorar que es pugui quedar. 


