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Ordre del dia 
0. Benvinguda 
 
1. Punts informatius 
 

 Actuacions en marxa 
 Actuacions previstes 
 Altres informacions d’interés 
 

2. Tema central: 
 
 ELS ENTORNS ESCOLARS 

 
3. Torn obert de paraules 
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Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, a equipaments (1/2) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

ADAPTACIÓ ESTACIÓ JAUME I L4 (final previst: maig 2019) 
 
PLA D'INVERSIÓ AIGÜES DE BARCELONA 2018 – Urquinaona /Portal de l'Àngel 
 
DUM GÒTIC NORD - PILONES ELEVABLES PORTAL ANGEL I ENTORN 
 
ARRANJAMENT MITGERA AQÜEDUCTE C. DURAN I BAS, 16 (final previst:  feb. 2019) 
 
OBRES DE MILLORA PUNTUAL DEL PAVIMENT AL CARRER ESCUDELLERS (acabades) 
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Projectes en redacció 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SANT MIQUEL (prova pilot juny 2018) - PdB Gòtic 
  
 El projecte de la nova Plaça Sant Miquel està en fase d’aprovació municipal i/o 

licitació pública. (Inici previst MARÇ 2019) 
 
 
PORT(A) VEÏNAL - PdB Gòtic 
 
 Inici previst Abril 2019 /  
 Presentat el projecte de “veïnficació del Moll de la Fusta: la Balconada” un projecte  

que resignifica i dota l’espai d’elements i infraestructures necessàriesper tal que 
pugui ser molt mes utilitzat pel veïnat per les seves activitats de vida quotidiana 

 
 
BORSI - PdB Gòtic 
 
 Inici previst gener 2020 
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      Ciutat Vella subvencionarà fins a un 90% del canvi de finestres i tancaments 
d’habitatges al Raval sud i el Gòtic sud per lluitar contra la contaminació acústica 
 
En total s’invertiran 500.000 euros que servirien per actuar en més de 150 
habitatges 

 
 El “Programa d’arranjaments de finestres a Ciutat Vella” busca garantir la dignitat 

habitacional, especialment als habitatges amb ús resident permanent, quedant 
exclosos els HUTs 

 
 Aquesta intervenció forma part del Pla de Barris del Raval sud i el Gòtic sud. 
 
 Durant el mes de gener es farà la campanya  
 de comunicació paral·lelament al període de 60 dies 
 de rebre les sol·licituds. 

Altres informacions d’interés (1/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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  ALTRES NOVETATS DEL PLA DE BARRIS 
 

Finalització del projecte de rehabilitació amb entitats d’inserció socio-laboral del 
barri de tres pisos al gòtic per a ús social d’habitatge per a gent gran en risc 
d’exclusió (persones derivades de serveis socials i la residència de gent gran).  

  
 També s’ha finalitzat el programa formatiu “nous Lideratges” desplegat amb la 

Fundació Bofill i l’IGOP on joves dels barris de Pla de Barris entre 18 i 35 anys 
comparteixen un curs intensiu i experiencial per enriquir les seves aptituds de 
lideratge a futur als seus barris. 

 
El programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat ha aconseguit ja 
l’acord per realitzar el projecte de rehabilitació de 16 finques i 11 de les mateixes ja 
han assolit el compromís de realitzar l’obra.  

  
 S’ha realitzat en la línia d’enfortiment de xarxes veïnals i de barri la formació amb 

Torre Jussana a entitats dels barris i una formació específica per les AMPES i AFAS. 
  
 
 
 
  
 

Altres informacions d’interés (2a/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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  ALTRES NOVETATS DEL PLA DE BARRIS 
 

Es continua en el treball compartit i consensuat entre Biblioteca, Plataforma Veïnal 
del Borsí pel Barri i les diferents àrees de l’Ajuntament i Districte tant per avançar 
en el projecte arquitectònic com l’ús del hall per a activitats relacionades amb el 
futur equipament. Per a tal efecte s’ha realitzat una cessió temporal d’ús a la 
Plataforma Veïnal El Borsí pel Barri i es comparteix un espai de governança conjunt 
amb tots els agents implicats. 

  
 S’ha tancat el termini de presentació de propostes de locals per a la seva compra 

pública per augmentar la bossa de Baixos de Protecció Oficial i altres usos amb un 
total de 4 ofertes presentades que estan sent evaluades tècnicament.  

  
 S’ha incorporat la persona tècnica referent de la línia de salut comunitària 

intercultural i s’està coordinant el projecte de grups de diàleg i intercanvi de 
coneixements interculturals de salut entre diferents comunitats d’origen i 
professionals de la salut i agents referents del territori.  

  
  

Altres informacions d’interés (2b/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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  La Balconada del Moll de la Fusta 
  
 S’ha presentat el projecte de “veïnficació del Moll de la Fusta: la Balconada” un 

projecte  que resignifica i dota l’espai d’elements i infraestructures necessàries com 
aigua, ombra, electricitat, nova il·luminació, etc... per tal que pugui ser molt mes 
utilitzat pel veïnat per les seves activitats de vida quotidiana. D 

  
 Destaca la gran pèrgola 
  de 1.000 m2 d’ombra  
 i les zones d’esbarjo familiar 
  i joc lliure.  
 
 La previsió d’inici d’obra  
 és abril de 2019 i finalització 
 a finals d’aquest any.  
 
 
 
  
 

Altres informacions d’interés (2d/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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      El procés de Participació “Via Laietana, un carrer per al veïnat”, recta final 
 
Després de l’estiu, hi ha hagut 7  carretons informatiu, s’ha fet una sessió 
informativa el 27 de setembre al Pati Llimona on hi ha assistit una seixantena de 
persones i els dos recorreguts urbans, un el dimecres 3 d’octubre i l’altre dissabte 6 
d’octubre. L’enquesta de diagnosi ha estat contestada per 132 persones, tant via 
decidim (96)  com en paper (36). Respecte la fase de propostes, el dia 18 d’octubre 
hi va haver  un taller de mobilitat al Pati Llimona i el 8 de novembre un taller d’usos 
de l’espai al Convent de Sant Agustí, amb més de 30 participants en cadascun d'ells. 
També, en fase de propostes, hi ha hagut un taller infantil  amb els infants de 5è i 6è 
de primària del CEIP Àngel Baixeras. 

 Actualment s'estan fent els buidatges de les sessions. Es preveu fer una reunió de la 
comissió de seguiment del procés a mitjan de desembre per analitzar com ha anat 
el procés i fer una sessió de retorn oberta a la ciutadania al mes de gener. 

 
 Tota la informació està penjada decidim.barcelona/processes/vialaietana 
  
 

Altres informacions d’interés (3/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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      Presentat el projecte de remodelació de "Les Rambles" 
 

La proposta de transformació elaborada per km-ZERO, en què han participat el 
veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, socials i 
urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai emblemàtic per a la ciutadania 
i un símbol identitari de la ciutat. 

 
 Recuperar la Rambla, que els barcelonins i les barcelonines se la tornin a fer seva, 

que els veïns i les veïnes puguin viure-la i gaudir-la, demana tota una transformació 
transversal que preveu tant polítiques socioeconòmiques com una intervenció 
urbanística que permeti diversificar-ne els usos i millorar-ne la mobilitat. 

 
 Tota la info a. http://ajuntament.barcelona.cat/lesrambles 

Altres informacions d’interés (4a/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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      Presentat el projecte de remodelació de "Les Rambles" 
 

Així, el vianant pren el protagonisme de la nova Rambla amb l’ampliació de les 
voreres i noves zones d’estada sota els arbres, i també perquè l’espai destinat als 
vehicles quedarà reduït a un sol carril de circulació. 

  
 Es crearan tres espais destacats o singulars, que coincideixen amb els principals 

punts d’encreuament del Gòtic i el Raval i amb grans equipaments culturals. El 
primer estarà situat a l’altura del Palau Moja i del de la Virreina; el segon, a l’altura 
del Liceu, i el tercer, a la del Teatre Principal. A més, amb l’objectiu d’obrir la Rambla 
al mar, a l’altura de les Drassanes es crearà un nou espai urbà amb àrees d’estada i 
dues grans zones verdes. 

 
 Tot plegat es farà seguint les indicacions marcades al Pla especial de la Rambla i 

millorant l’accessibilitat de tot el passeig. A més, per racionalitzar l’ocupació de 
l’espai públic, es reordenaran els quioscos i les terrasses. 

Altres informacions d’interés (4b/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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      Presentat el projecte de remodelació de "Les Rambles" 
 

Es preveu que les obres, en què s’invertiran 35,6 milions d’euros, comencin a finals 
del 2019 o a principis del 2020, un cop s’hagi redactat el projecte executiu i s’hagin 
licitat les obres. Els treballs començaran al tram més proper al mar (Colom – Santa 
Madrona) i avançaran en direcció a la muntanya. 

Altres informacions d’interés (4c/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Altres informacions d’interés (4d/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Altres informacions d’interés (4e/6) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 



16 

      MILLORES MOBILITAT DEL GÒTIC NORD 
 
A partir del 14 de gener l’avinguda Portal de l’Àngel canviarà de sentit i 
l’abastiment als establiments comercials de la zona passarà a fer-se des de la zona 
ampla de l’avinguda cap a l’estreta, evitant que els vehicles passin pels carrers 
interiors i més estrets del barri. 

 
 Els principals objectius d’aquestes intervencions és que la Distribució Urbana de 

Mercaderies (DUM) deixi d’entrar pels carrers interiors i més estrets del districte -
com és Magdalenes- i passi a fer-ho per Portal de l’Àngel, amb sortida per la part 
sud de la via per carrers més perimetrals. 

 
 Les modificacions suposaran que la DUM es produeixi des de la part més ampla de 

l’avinguda a la més estreta. Per controlar aquest accés, amb la corresponent 
regulació horària, es col·locarà una pilona a l’accés del Portal de l’Àngel pel carrer 
Fontanella. 

Altres informacions d’interés (5a/7) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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 Així, els vehicles que hi accedeixin baixaran per l’avinguda Portal de l’Àngel donant 
servei als diferents establiments sortiran pels vials transversals, que mantenen el 
seu sentit, cap a les Rambles o la Via Laietana. A més, també es podrà accedir a 
l’avinguda pel carrer Canuda però els vehicles no podran pujar, només podran 
donar servei a la part baixa del Portal de l’Àngel i hauran de sortir pel carrer dels 
Arcs. 

 
 D’altra banda, el carrer de Duran i Bas deixarà de servir per a l’accés de càrrega i 

descàrrega a la zona de Portal de l’Àngel i esdevindrà una via reservada per a veïns i 
vehicles autoritzats. 

 
 S’està treballant en una modificació dels horaris en els que es permetrà la càrrega i 

descàrrega en aquest entorn. També es reubicarà la reserva de taxi de la calçada de 
plaça Catalunya al costat Besòs del pas de vianants del carrer Fontanella. Finalment, 
s’ampliarà el gual d’entrada, es col·locaran els fitons necessaris i es col·locarà la 
senyalització vertical i horitzontal. 

Altres informacions d’interés (5b/7) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Altres informacions d’interés (5c/7) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Convocatòria de Subvencions 2019 
 
 

  

COMISSIÓ CONSULTIVA DE GOVERN DE BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA  

dimarts 18 de desembre de 2018 18h  
a la Seu del Districte de Ciutat Vella 

 
  
 

Altres informacions d’interès (7/7) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Centre Educatiu Sagrada Família  
C Avinyó 20 / Educació primària 
 
Centre Educatiu Sant Felip Neri 
Pl Sant Felip Neri 6 / Educació primària 
 
Escola Baixeras 
C Salvador Aulet 1/ Educació primària 
 
Escola Drassanes 
C Nou de Sant Francesc 11/ Educació primària 
 
Escola Bressol Municipal Carabassa 
C Carabassa 8 / Educació infantil 
 



Escola Angel Baixeras 
c Salvador Aulet 1 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 

 Trànsit rodat Sots Tinent Navarro. 
Restricció a veïns i serveis no respectada. 

 Gestió nou espai Plaça Carme Simó.  Pati 
d’escola i plaça pública 

 Pernoctes  en espais propers 
 Intensitat de vianants i VMP.  
 Trànsit intens Via Laietana.  Manca senyals 

escolars. 
 Senyalètica poc visible Plaça Emili 

vilanova. 
 Càrrega i descàrrega en espais no 

permesos 
 

 



Escola Angel Baixeras 
c Salvador Aulet 1 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions actuals 

 
 Neteja:  

Escombren 08:30h/09:30h./12:30h/13:00h 
Recollida deixalles 11:30h/15:30h/18:30h 
Recollida combinada: 22:30h/02:00h/4:00h 

 Guàrdia Urbana: Presència en horaris d’entrada 
i sortida en funció dotació personal.  

 Programa convivència: Educadors recorren 
circuit diari de 08:00-09:00h. Pernoctes  i us 
inadequat espai públic. 

 Agència Salut pública: Educadors. Recollida 
xeringues i localització persones consumidores. 
Diari a les 12:00h. 

 Parc i Jardins:  Manteniment espai i tancament 
plaça al vespre. 

 



Escola Angel Baixeras 
c Salvador Aulet 1 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions actuals/previstes 

 
 Participació Vila Laietana. Es farà retorn 

propostes gener 2018 
 Camins Escolars. Diagnòstic recorreguts 

infants. 
 Pla Mobilitat  Ciutat Vella. 
 Estudi zona C/D carrer Àngels Baixeras 
 Taula treball gestió plaça Carme Simó 
 Treballs millora voreres via Laietana, 

alçada Àngels Baixeras. Fins 19/01/2019 

 



Escola Angel Baixeras 
Carrer Ataulf 12  
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Trànsit rodat c Ataulf / Calella/ Templers 
 Carrer plataforma única estreta recollida 

infants 
 Acondicionar espai de trobada familíes 

finalitzades obres  Ataulf 7 
 Afluència viannants per oci nocturn 
 Demanda senyalització alerta escola al 

terra. 
 

 



Escola Angel Baixeras 
Carrer Ataulf 12 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions actuals 

 
 Neteja: 
 Guàrdia Urbana: Presència en horaris 

d’entrada i sortida en funció dotació 
personal. 8:40h/16:15h. De dilluns a 
divendres. 

 Programa convivència: Educadors 
recorren circuit diari de 08:00-09:00h. 
Pernoctes  i us inadequat espai públic. 

 



Escola Angel Baixeras 
Carrer Ataulf 12 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions actuals/previstes 

 
 Participació Vila Laietana. Es farà retorn 

propostes gener 2018 
 Camins Escolars. Diagnòstic recorreguts 

infants. 
 Pla Mobilitat Ciutat Vella. 

 



Escola Drassanes 
C Nou de Sant Francesc 11 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Plataforma única, trànsit rodat  
 Zona sovint ocupada per c/d en espai no 

permès. 
 Concentració persones provinents tancament 

locals oci nocturn.  
 Us inadequat skate en jardineres Josep 

Pijoan 
 Aldarulls  provocats en relació activitats 

delictives 
 Recollida deixalla pneumàtica, sovint amb 

bosses al voltant 
 Sovint sacs runa d’obres 
 Bassals d’aigua al voltant palmera Nou St. 

Francesc 16 
 Estacionaments de motos 
 Manca de papereres 
 Engornals d’arbres sense sorra 
 Pavimentació. Lloses trencades. 
 

 



Escola Drassanes 
C Nou de Sant Francesc 11 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Neteja:  

Escombren   07:20h/09:20h./11:45h Rec: 08:00h. 
Recollida xeringues: 08:30h. 
Recollida deixalles 10:50h/16:40h/18:20h/19:20 
Recollida combinada: 03:00h/4:00h./05:00 ( a Rull) 

 Guàrdia Urbana: Presència en horaris d’entrada i 
sortida en funció dotació personal. 8:30h/16:20h. De 
dilluns  a divendres. 

 MME i GUB: Presència en horari nocturn i recorregut 
diari. 

 Programa convivència: Educadors recorren circuit 
diari de 08:00-09:00h. Pernoctes  i us inadequat espai 
públic. 

 Agència Salut pública: Educadors. Recollida 
xeringues i localització persones consumidores. En 
funció demanda. 

 Parc i Jardins:  Manteniment arbrat i plaça Josep 
Pijoan. 

 

 



Escola Drassanes 
C Nou de Sant Francesc 11 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Procés Participació  La Rambla.  
 Entorns Escolars. Pla de barri Gòtic Sud-

Raval Sud. Intervenció en espai v.p. per 
afavorir trobada familiar. Intervenció 
2019. S’està realitzant estudi global de la 
zona Nou de St. Francesc/Josep Pijoan per 
definir intervencions a curt/mig /llarg 
termini. Curt termini : entrada escola . 

 Pla Mobilitat  Ciutat Vella. 
 Edificació APROP.  
 

 



Escola Sant Felip Neri 
Plaça Sant Felip Neri 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Presència  intensiva visitants turístics. 
 Esporàdicament pernoctes i restes 

consum tòxics 
 Poca lluminositat a la nit 
 Acord restricció accés a la plaça en horaris 

de pati mati i migdia. Permès accés a veïns 
i clients hotel.  

 



Escola Sant Felip Neri 
Plaça Sant Felip Neri 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions actuals 
 
 Guàrdia Urbana: Presència en horaris 

d’entrada i sortida en funció dotació 
personal. 8:40h/13:30h/16:40h. De dilluns  a 
divendres. 

 Neteja: Escombren 07:30h/08:15h/11:45h. 
Rec:08:00h 

 Recollida deixalles 09:00h/16:00h/19:30 
 Baldeig  i manteniment  03:45h 
 Recollida combinada  23:30h/02:00/03:45h. 
 Programa convivència: Educadors recorren 

circuit diari de 08:00-09:00h. Pernoctes  i us 
inadequat espai públic. Van fer presència 
durant d'implementació reducció accés a 
plaça en horari d’esbarjo. 

 Agència Salut pública: Educadors. Recollida 
xeringues i localització persones 
consumidores. Diari a les 12:00h. 

 



Escola Sant Felip Neri 
Plaça Sant Felip Neri 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Presència  intensiva visitants turístics. 
 Esporàdicament pernoctes i restes 

consum tòxics 
 Poca lluminositat a la nit 
 Acord restricció accés a la plaça en 

horaris de pati mati i migdia. Permès 
accés a veïns i clients hotel.  

 



Escola Carbassa 
C Carabassa 8 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Plataforma única, trànsit rodat  
 Estacionaments de motos 
 Manca senyalització no estacionar en 

entrada magatzem cuina. 
 Manca de papereres 
 Pernoctes en espais propers 
 

 



Escola Carbassa 
C Carabassa 8 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions 
 
 Neteja:  

Escombren i manteniment 09:30h/   11:30h.. 
Recollida deixalles Recollida :11:00 
Rec mixte 11.45/16:30h/15:40 
combinada: baldeig i recollida:  
22:00h/23:30h/2:00h./04:00  

 Programa convivència: Educadors recorren 
circuit diari de 08:00-09:00h. Pernoctes  i us inadequat 
espai públic. 

 Agència Salut pública: Educadors. Recollida 
xeringues i localització persones consumidores. En 
funció demanda. 

 

 



Escola Sagrada Família 
c Avinyó 20 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Situacions detectades 
 
 Plataforma única, trànsit rodat  horaris 

restringits 
 Manca senyalització alerta escola 
 Vorera estreta 
 Intensitat   vianants 

 
 

 



Escola Sagrada Família 
c Avinyó 20 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Intervencions 
 
 Guàrdia Urbana: Presència en horaris d’entrada i 

sortida en funció dotació personal. 8:40h/16:40h. De 
dilluns a divendres. 

 
 Neteja:  

Escombren i manteniment: 07:30/10:30h/11:00h 
Recollida 
deixalles:10:45h/15:20h/16:20h/17:20h/20:20 
Combinada: baldeig i recollida:  00:00h/02:30h/04:00  
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Els camins escolars 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

      “ Pretén que els nois i les noies de la ciutat guanyin autonomia personal i qualitat de 
vida mentre van i vénen sols a l'escola, passegen pel parc, van al casal o a fer 
esport..., promovent alhora un compromís de participació de la comunitat.” 

                                                                                                                                                 
 Accions vinculades al camí escolar, espai amic: 
 
      - Millorar el coneixement del barri. 

- Identificar les situacions de perill. 
- Triar els recorreguts més segurs i agradables. 
- Formular propostes de millora i participar-ne en l'execució, si s'escau. 
- Incrementar la capacitat d'adaptació a situacions noves. 
- Aprendre comportaments nous adequats a les circumstàncies reals. 
- Assolir hàbits saludables i més sostenibles per a la ciutat. 
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Els camins escolars ( el cas de l’escola A. Baixeras) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

Agents que hi participen:  
 
• Alumnat 
• L’equip directiu i el claustre de professorat 
• Les famílies 
• L’administració municipal 
 
Estat actual. Fase de diagnòstic: “Explorem el camí” 
 
• Conèixer els hàbits de mobilitat de l’alumnat. 
• L’itinerari que cada nen o nena realitza i definir “l’aranya de mobilitat”, 
      els itineraris compartits. 
• Conèixer la percepció de seguretat de cada nen o nena, les dificultats que es troben 
      i les zones de risc a l’entorn escolar.  
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Els camins escolars ( el cas de l’escola A. Baixeras) 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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El pla de barris 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

      ACTUACIÓ PER LA MILLORA FÍSICA DELS ESPAIS D’ENTRADA DE TRES CENTRES 
ESCOLARS PER A POTENCIAR ELS SEUS USOS LÚDICS DE RELACIÓ I ESTADA  

                                                                                                                               
 Àmbit d’actuació: Escola Drassanes, Escola Rubén Dario i Escola Collaso i Gil  
 

 “ L’objectiu de l’actuació és millorar la qualitat de l’espai d’entrada dels centres 
educatius proposant intervencions físiques que potenciïn les dinàmiques 
d’estada i relació familiar i amb els professionals del centre, mitjançant la 
instal•lació d’elements d’estada, elements d’ombra, elements de joc, etc que 
afavoreixin una vivència d’aquests espais més lúdica i agradable. “ 
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El pla de barris 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

      ACTUACIÓ PER LA MILLORA FÍSICA DELS ESPAIS D’ENTRADA DE TRES CENTRES 
ESCOLARS PER A POTENCIAR ELS SEUS USOS LÚDICS DE RELACIÓ I ESTADA  

                                                                                                                               
 Metodologia: 
 
- Contractació d’un equip tècnic que ens fa l’assessorament i acompanyament tècnic 

per a definir les actuacions possibles en cadascun dels centres educatius. 
 

- Reunions de recull de necessitats amb les direccions dels centres educatius, 
representant de les AFA’s dels mateixos, referent del Consorci d’Educació de 
Barcelona, referent d’educació i tècnica de barri del Dte CV, equip tècnic contractat, 
i referents de Pla de Barris 
 

- El nivell de participació del procés dins la comunitat educativa, dependrà de les 
propostes resultants i de les direccions dels centres educatius. 
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El pla de barris 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

      Escola Drassanes: 
  
 Realitzada la primera reunió per a recull de necessitats, possibilitats i alertes a tenir 

presents. 
  
 Es decideix que l’àmbit d’estudi serà a l’entrada del centre al carrer Nou de Sant 

Francesc i que caldrà una visió global de l’àmbit per acordar les actuacions que es 
produiran a l’àmbit (APROP, millora entrada centre escolar...) i les que caldria fer per 
corregir i millorar el funcionament de l’àmbit. 
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El pla de mobilitat / els vianants 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 

       El principal repte respecte a la gestió de les persones vianants és equilibrar els 
desplaçaments entre tota la xarxa per reduir la sobre ocupació en els itineraris amb 
major volum de trànsit de no residents (persones visitants de dins i fora de 
Barcelona), vetllant a la vegada perquè aquest re-equilibri no suposi una afectació a 
la qualitat de la vida quotidiana dels habitants del districte.  

  
 Aquest equilibri es donarà promovent el repartiment dels desplaçaments dels 

visitants per una xarxa d’itineraris generals, que com a conseqüència reduirà la 
pressió a la resta de carrers del districte, generant Illes de tranquil·litat, espais 
aptes per la convivència, la vida familiar, la relació veïnal i el comerç de proximitat. 

  
 Tanmateix es proposa millorar la qualitat de la xarxa de vianants dels barris fent 

èmfasi en les connexions amb les escoles i la resta dels equipaments. En la línia 
del nou plantejament del programa Camins escolar, es pretén crear un entorn de 
seguretat més enllà de l’escola amb itineraris que contemplin els desplaçaments 
dels infants als equipament de proximitat, passant del model Camí Escolar a un 
model més ampli, relacionat amb l’entorn escolar i la ciutat. 
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El pla de mobilitat / els vianants 

Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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Consell de Barri del Gòtic 
17 de desembre de 2018 
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