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Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

Ordre del dia 
 
0. Benvinguda 
 
1. Punts informatius 
 

 Actuacions en marxa/ previstes / altres informacions d’interés 
 Balanç de mandat (2015-2019) 
 

2. Tema central: 
 
 EL PARC DE LA CIUTADELLA 

 
3. Torn obert de paraules 
 



Part informativa 
1.1 
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• URBANITZACIÓ CARRER COMERÇ (ENTRE C. PRINCESA I C. FUSINA) 
 

Final Previst: 22 març  
  
• CLAVEGUERAM CARRER MONTCADA 

 
• ARRANJAMENT VOLTES PL. LLANA I MERCADERS 

 
 

Actuacions previstes:  
 

• CASAL I ALLOTJAMENTS PER GENT GRAN MESTRES CASALS I MARTORELL  
 

Obra pendent de licitació: inici previst  GENER 2020 > JUNY 2021 
 
 
 
 

 
 
 

Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, equipaments, etc. (1/2)  
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• MINISKATE CIUTADELLA- CAMPILLO Final previst: 17 maig  
 
 

 
 
 

Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, equipaments, etc. (2/2)  
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Altres informacions d’interès (1/5) 

      Cessions d’equipaments a entitats 
 
ESQUITX: Carrer. Jaume Giralt, al Pou de la Figuera (pendent d’atorgar) 

 
 FUNDACIÓ COMTAL: Cessió de 2 locals (Gatuelles  5 i Plaça St Pere 14). A punt de 

signatura definitiva.  
  
 Baixos Protecció Oficial 
 
 Per dinamitzar l’activitat econòmica a Ciutat Vella i lluitar contra la gentrificació. 

S’han adequat els locals per a cada activitat i es lloguen per sota del preu de 
mercat.  

  
 A Casc Antic n’hi ha quatre: 
 Assaonadors 26 (Post Industrial Fashion Shop), Sant Pere Mitjà 65 (Tudanzas), 

Francesc Cambó 18 i 36 (El Gecko con Botas) 
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Altres informacions d’interès (2/5) 

      Càrrega i descàrrega Avinguda Francesc Cambó 
 
 Els entorns del Mercat de Santa Caterina pateixen molta pressió de càrrega i 

descàrrega donada l’alta intensitat comercial i la manca d’espais habilitats.  
  
 Alguns dels carrers amb situacions de saturació són Freixures i Sant Pere més Baix.  
  
 Per aquest motiu s’ha implementat un nou sistema de càrrega i descarrega 

aprofitant la gran vorera davant del Mercat, que va acompanyada de modificacions 
de sentit de circulació a Sant Pere més Baix i nova senyalística.  
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      Procés de participació “Via Laietana” 
 
 La fase de validació i retorn té per objectiu donar a conèixer a totes les persones 

participants i al conjunt de la ciutadania els resultats finals sorgits del procés de 
participació ciutadana. Aquesta fase comptarà amb: 

 
 - Redacció de document de síntesi. Es generarà un document de síntesi del procés 

amb les conclusions d’aquest i la descripció del propi procés. Es farà arribar el 
document a les persones participants i es penjarà en aquesta plataforma. 

  
 - Retorn: 
  Es preveu una sessió de retorn a la ciutadania (la data prevista és el 18 de març).  
 
  
 
  
 

Altres informacions d’interès (3/5) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 



9 

      El procés de informació i consulta “Pas Sota Muralla” 
 
Accions participatives per tal de definir la reforma del carrer Pas sota muralla entre 
els carrer Llauder i Pla de Palau. La previsió és que hi hagi dues sessions de debat. 

  
 El proper dijous 28 de febrer a les 18h, primera sessió: 
 
 Al Museu d’Història de Catalunya, plaça Pau Vila nº 3 
 
 El 28 de març farem la segona. 
  
  
 

Altres informacions d’interès (4/5) 
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      Entorns escolars: ESCOLA CERVANTES 
 

 Per millorar la seguretat en les entrades i sortides estem instal·lant elements i 
senyalitzant al terra al pas de vehicles. No és pot col·locar cap element davant de la 
porta de l’Escola per que els vehicles no girarien. Aquest gir en un futur, si tanca el 
parking, es podria estudiar anul·lar i canviar de sentit Álvarez de Castro.  

  
 

Altres informacions d’interès (5/5) 
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      Ciutat Vella recorda els Rebomboris del pa 
 

El proper dimecres 27 de febrer, a la plaça de Sant Agustí de Vell, es farà el 
descobriment d’un faristol de memòria històrica que recorda els fets ocorregut a 
Barcelona l’any 1789 coneguts com els “rebomboris de pa”. 

 
 Arrel dels fets, va començar una dura repressió contra la població que va comportar 

l’execució a la forca de sis persones, entre elles una dona, Josefa Vilaret, coneguda 
com La Negreta. 

  
 L’acte de descobriment del faristol està previst que comenci a les 13h. 
  
  
 

Agenda I/II 
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Agenda II/II 

      Convocatòria IMPULSEM EL QUÈ FAS (PDE) 
 
Projectes amb impacte socioeconòmic al territori 

 
 Edició 2018: 
 16 projectes realitzats a CV (alguns totalment al CV i altres a CV i altres districtes). 
 >377mil euros de pressupost. 
 
 Edició 2017: 25 projectes subvencionats a Ciutat Vella, amb un pressupost 

aproximat de 750.000€ 
 
 En marxa el procés de sessions informatives per la convocatòria del 2019:  
 
 27 de febrer a les 10h a la Seu del Districte  
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Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Polítiques públiques de ciutat i de districte 
a Ciutat Vella 
 
 
 

1.2 
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I. Polítiques de ciutat: balanç Pla d’Actuació Municipal (2016-2019) 
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 Resum del grau mitjà d’execució global del PAM, i pels seus 5 eixos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Execució global   
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II. Polítiques de ciutat: Pla Inversions Municipals 
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 Algunes grans inversions dels darrers anys: 
 

Edifici d’El Borsí, Avinyó, 23 / Adquisició 8.020.614,34 
Escola Massana /Construcció 7.008.957,56 
Edifici Can Seixanta / Adquisició 6.130.000,00 
Centre d'Urgències i Assistència Sanitària / Reforma 1.144.390,76 
C. Tapineria / Urbanització 1.035.231,45 
Reina Amàlia 10 / Adquisició 1.265.000 
…. 
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III. Polítiques de districte: Eixos d’Actuació Districte Ciutat Vella  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 Eix 1. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure 
Reduir les desigualtats i garantir els drets bàsics. 
Promoure i garantir el dret a l’habitatge. 
Una aposta decidida per l’educació i la cultura.  

  
 Eix 2. Una Barcelona amb empenta per a una economia plural 

Una economia plural al servei de l’ocupació de qualitat. 
Turisme sostenible.  
Un nou lideratge públic.  
 

 Eix 3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica 
Qualitat de l’aire, energia i mobilitat sostenible.  
Urbanisme per als barris.  

  
 Eix 4. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern 
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III. Polítiques de districte: la vessant pressupostària   
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 Traducció en polítiques pressupostàries: 
 
1. Prioritzar la despesa social, per garantir els drets bàsics i l’atenció a les persones i 

les famílies 
 

2. Pla de xoc contra les desigualtats i la pobresa a la ciutat  
 

3. Mesures per promoure la dinamització econòmica i la cohesió social. Pla de 
Barris 
 

4. Prioritzar la lluita contra  l’atur i la generació d’ocupació de qualitat  
 

5. Reforç dels serveis públics. Enfortir la plantilla pública ( Increment de despesa de 
personal proper a 1M d’euros per increment plantilles)  
 

6. Actuacions d’inversió en els barris amb la construcció i millora d’equipaments 
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Pressupost Districte Ciutat Vella (2018) 
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 Per cada partida de despesa: 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Política
 de 
Despesa

PRESSUPOST DE DESPESES 
CAPÍTOL 2+4 Pressupost 2017

Projecte 
Pressupost 2018

DIFERÈNCIA 
2018/vs 2017

% de variació
2018/2017

13

13 Planificació i projectes de 
mobilitat 0,00 110.000,00 110.000,00

15 15Habitatge i Urbanisme 2.074.409,41 1.801.554,23 -272.855,18 -13,15%

16 16 Benestar comunitari 23.229.271,44 23.229.271,44 0,00 0,00%

17 17 Medi Ambient 112.749,00 112.749,00 0,00 0,00%

23

23 Serveis socials i promoció 
social 10.333.958,25 10.395.213,31 61.255,06 0,59%

32 32 Educació 200.450,00 221.850,00 21.400,00 10,68%

33 33 Cultura 2.339.948,15 2.511.918,15 171.970,00 7,35%

34 34 Esport 290.711,53 290.711,53 0,00 0,00%

43

43 Comerç, turisme i petites i 
mitjanes empreses 150.036,67 165.036,67 15.000,00 10,00%

91 91 Òrgans de govern 100.151,51 100.151,51 0,00 0,00%

92 92 Serveis de caràcter general 1.866.663,30 1.768.061,42 -98.601,88 -5,28%

93

93 Administració financera i 
tributària 2.944.352,87 2.984.352,87 40.000,00 1,36%

Total general 43.642.702,13 43.690.870,13 48.168,00 0,11%
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IV. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 2015 
 
 Ampliació de les finques subjectes al dret de tanteig i retracte incloses a l’àrea de 

conservació i rehabilitació dels carrers d’en Robador i Sant Ramon. La mesura vol 
evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge 
digne. (Consell plenari de Desembre) 

 
 La participació, eix vehicular d’impuls i construcció de les polítiques del districte. 

La mesura garanteix polítiques que responguin a les demandes i les necessitats 
socials. (Desembre) 

 
2016 

 
 Pla Especial d’Ordenació de la Rambla (Maig) 
 Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la Memòria Històrica i 

Democràtica de Ciutat Vella. El dret a la memòria dels barris com a eina de 
construcció del futur. Per a recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria 
dels nostres barris i dels seus col·lectius (Maig) 
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Mesures de govern (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
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 2016 
 
 Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021. (Juliol)  
 
 Pla d’acció Plaça Salvador Seguí - Carrer d’En Robador 2015-2019. (Desembre) 
 
 

2017 
 
 Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de 

veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella. Per a garantir l’equilibri entre la vida veïnal i 
altres usos que tenen lloc a l’espai públic. (Març) 

 
 Per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats al Raval Sud i 

Gòtic Sud (Març) 
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Mesures de govern (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 2017 
 
 Criteris per a la realització d’activitats a la via pública. Per a garantir la màxima 

transparència i objectivitat en l’autorització d’activitats a la via pública i harmonitzar 
el benestar dels veïns i la dinamització social, cultural i comercial. (Març) 

 
 Accions de millora per a la veïnificació de la Via Laietana (Maig) 
 
 Baixos de Protecció Oficial. Impulsa la creació de la figura dels BPO com una forma 

de protecció i de promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en 
el districte. (Octubre)  

 
2018 

 
 Nou Pla d’Usos de Ciutat Vella (febrer) 
 Pla de protecció de cases-fàbrica del Raval (Febrer) 
 Mesura de govern del Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella, consell educatiu 

del districte (Març) 
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Mesures de govern (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
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 2018 
 

 Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023. És l’instrument de 
planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat 
urbana del districte en els propers anys. (Juliol). 

 
 Pla de dinamització comercial (Octubre) 
 

2019 
 
 Pla d’educació de Ciutat Vella 2018-2023 (Març) 
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Informes presentats (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 
Informe de situació i actuacions al Mercat municipal de la Boqueria  
(Octubre de 2016) 
 
Informe d’avaluació del Pla d’Estiu 2016 (Octubre de 2016) 
 
Informe d’actualització del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública,  
hoteleria i altres  (Juliol 2017) 
 
Informe sobre la situació actual de la problemàtica i actuació al voltant de les  
drogues al Raval (Novembre 2017) 
 
Informe de la Situació actual sobre la contaminació acústica i intervencions  
realitzades al districte de Ciutat Vella (Maig de 2018) 
 
Informe de balanç del Pla d’inspecció de Ciutat Vella 2016-2018 (Març 2018) 
  
 
 
  
  
 



Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Actuacions a Casc Antic 
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Principals actuacions al Casc Antic (1)   

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

Actuacions destacades en la zona dels voltants del 
Mercat del Born: 
 
Van quedar pendents de la urbanització en el mandat 
passat i s’han fet amb participació ciutadana i amb 
l’objectiu de modificar l’enfocament de Plaça Comercial 
perquè els carrers siguin més amables per als veïns i 
veïnes. 
 
- Urbanització del carrer Comerç, entre Marquès de 

l’Argentera i Ribera, decidit a través d’una consulta 
amb els veïns. 

- Ara mateix estan executant-se les obres del tram 
que hi ha entre Princesa i Fusina, amb una proposta 
feta després d’un procés participatiu. 

- Finalització de les obres de la RSU d’Antic de Sant 
Joan i connexió amb l’obra precedent 
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Principals actuacions al Casc Antic (2)   
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Reordenació de l’espai de Mestres Casals i 
Martorell, decidit mitjançant un procés participatiu: 
 
La proposta va sortir d’un Consell de Barri en el que 
es qüestionava la manca de vida veïnal en un espai 
ocupat per 2 grans jardineres que, a més, eren 
usades de manera inapropiada. L’espai resultant 
conserva els 2 grans espais de sauló i es va mantenir 
una part de la paret d’una de les jardineres que, amb 
3 obertures, funciona com a muret o banc per seure i 
contemplar els espectacles que s’hi donen.  
 
La urbanització compta també amb un contenidor 
d’emmagatzematge en el que s’hi guarden  
Materials per a les activitats de les entitats. 
Està gestionat pel Casal de Barri Pou de la Figuera 
i pel Casal Joves del Casc Antic. 
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Principals actuacions al Casc Antic (3)   
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26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 Nova zona de distribució urbana de mercaderies (DUM) al voltant del Mercat de Santa Caterina. 
Està situada a l’avinguda de Francesc Cambó, just davant de l’entrada principal del mercat.  

 gener 2019 / #mobilitat 
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Principals actuacions al Casc Antic (4)   

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 Obres de millora de les voreres a l’entorn de la via Laietana / agost  2018 / #mobilitat 
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Anul·lació del Pla que permetia la construcció de l’”Hotel del 

Palau”(5)   

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

El Febrer de 2018 es va deixar sense efecte la previsió central de l’MPGM 2009 de 
desenvolupar en l’àmbit un projecte hoteler que ha esdevingut obsolet, i, a partir 
d’aquí, es recupera el disseny general del planejament anterior. Es retorna la qualificació 
d’equipament de caràcter docent –clau 7.1– a les finques del carrer de Sant Pere Més 
Alt, 13b, 15 i 17 –propietat d’Olivia Hoteles– i d’Amadeu Vives, 4-8 –propietat de 
l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (IGEC)–, i la finca del carrer Ciutat 1 –
propietat de la Generalitat– resta qualificada com a zona de conservació de centre 
històric. A partir de l’aprovació d’aquest nou planejament, els operadors públics i privats 
implicats podran adoptar les iniciatives més adients en funció a les necessitats de 
l’entorn. 
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Obertura del centre Dar Chaab (Fort Pienc) i Maria Freixa (6) 
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• Centre Maria Freixa: Obertura el gener de 2018. Primer centre municipal 
d’allotjament temporal per a joves sense llar ni suport familiar o social. El centre 
disposa de 21 places. 

• Centre Dar Chabab: Obertura el novembre de 2017. Nou equipament per a joves 
migrants en situació de vulnerabilitat  i que viuen al carrer que funcionarà els 365 
dies de l'any. El servei treballa a partir de l’acollida, l’acompanyament i la inclusió 
dels joves. 
 
 

  



31 

Principals actuacions al Casc Antic (7)   
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26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 Retirada de l’estàtua de l’esclavista Antonio López / març 2018 /  #memòria 
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Seguretat i prevenció 

Consell de Barri del Casc Antic 
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• Dades de cannàbiques 
 
 
 
 
 
 
 

• Increment dels “fets” coneguts (furts, robatoris…) les detencions i les 
investigacions 

• Increment de la il·luminaciói podes lumíniques 
• Increment del nombre d’hores de patrullatge GUB 
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Principals actuacions al Casc Antic (6)   

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 Atenció als Desnonaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
2017: 
 
-S’han atès 68 casos de desnonament 
(18,23% del total de Ciutat Vella) 
 

-Són 200 persones: 126 adults i 74 menors 
 

-Solucions: 
-24 solucions pròpies 
-4 meses d’emergències 
-6 ajuts al lloguer 
-6 recursos habitacionals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018:  
 

-S’han atès 50 casos de desnonament 
(15,97% del total de Ciutat Vella) 
 

-Són 131 persones: 91 adults i 40 menors 
 

-Solucions: 
-31 solucions pròpies 
-1 reallotjament per borsa d’habitatge 
-3 meses d’emergències 
-2 ajuts al lloguer 
-1 lloguer social 
-3 recursos habitacionals 

 



34 

Actuacions a iniciativa veïnal (resum) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

Data 
d'entrada Col.lectiu Organ Participatiu Àmbit Descripció Departament Resposta 

2016 entitat i veins  
dif. Organs 
participatius espai públic 

Adequació Passeig circumvalació pista skate 
infantil.  Obres i manteniment  Obres en execució 

nov-16 veí consell de barri espai públic demanda WC public a Pg. Picasso DSPT 

Pendent contracte 
d´autorentables. Pendent 
ubicació. Març 2019 

nov-16 veí consell de barri neteja Treure els contenidors brossa orgànica C/.Ortigosa DSPT/espai públic 

Pendent reforma de Via 
laietana.  

nov-16 veí consell de barri mobilitat Treure parking de motos C/Ortigosa i pla mobilitat DSPT/espai públic 

Pendent reforma de Via 
laietana.  

dic-17 bayt-al-taqhafa consell de barri sectors 

sessio accions derivades del pla contra la 
islamofòbia DSPT 

S´ha fet una sessio a Eica amb 
CSS 

dic-17 
entitats lleure 
infantil consell de barri lleure infantil 

Espais coordinacio entitats lleure associatiu amb 
entitats infància i creació espais compartits. DSPT 

S´estan produïnt espais de 
coordinació.  

dic-17 entitats infantils consell de barri lleure infantil 

Suport per difondre activitats de lleure i activitas 
d´entitats infantils DSPT Es fa de forma regular 

dic-17 esquitx i Bayt consell de barri habitatge 

suport per treballar el tema desnonaments amb 
els infants. Recursos possibles. Materials i eines de 
treball.  DSPT Pendent  

jun-18 AFA CERVANTES consell de barri mobilitat 

Control carrega i descarrega davant escola Sant 
Pere mes baix Obres i manteniment  Fet. Gener/Febrer 2019 

jun-18 AFA CERVANTES consell de barri mobilitat Avaluar modificació senyalètica porta Cervantes Obres i manteniment  Fet. Gener/Febrer 2019 

jun-18 AFA CERVANTES consell de barri mobilitat 

revissar inspeccions botiga VMP sant pere mes 
baix 29 inspeccio/DSPT Fet 

jun-18 AFA CERVANTES consell de barri inspecció informacio club fumadors St.Pere mes Alt 27 inspeccio 

Tenen la llicencia correcta, i 
poden serguir oberts.  

jun-18 AFA CERVANTES consell de barri enllumenat revisar llum Verdaguer i Callis i ampliar potència Obres i manteniment    

jun-18 VEI consell de barri inspecció 

Augmentar termini pla inspeccions entorns palau 
música inspeccio Fet 

jun-18 VEI consell de barri espai públic 

Informació restes arqueològiques enderroc  Lluis 
Companys   

Previsió de la finalització de 
tasques arqueològiques: finals 
de març 

sep-18 
vei i entitats de 
joves consell de barri   Sala insonoritzada al barri pels assaigs percusió DSPT 

Pendent de trobar un espai 
adequat.  
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Actuacions a iniciativa veïnal (resum) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

Data 
d'entrada Col.lectiu Organ Participatiu Àmbit Descripció Departament Resposta 

sep-18 veïns/entitats consell de barri habitatge 

Criteris d´accés als habitatges per persones 
vulnerables Mestres Casals  DSPT 

Persones vulnerables majors 
de 55 anys 

sep-18 veines consell de barri mobilitat Nova senyalística anti-skeaters mobilitat 

Pendent prova pilot Macba i 
Plaça Acadèmia.  

nov-18 veïns/entitats c seguiment espai públic 

inici d'obres al campillo per ubicar una pista de 
Miniskate Obres i manteniment  s'informa del calendari previst 

nov-18 veïns/entitats c seguiment espai públic Pilona de A. Vives Obres i manteniment    

dic-18 veïns/entitats consell de barri sectors 

Memoria històrica: Muntar un recorregut pel barri, 
mirar la documentació a propòsit de Peña Cultural 
Barcelonesa i altre documentació de comerç DSPT Pendent TMCV 

dic-18 grup veïns consell de barri espai públic 

Proposar com a zona l'ús compartit en el futur 
solar dels jutjats i treballar el tema del parc de la 
ciutadella; convocar una reunió de grup de treball 
sobre el tema ZUC/gossos DSPT Pendent 

dic-18 veí consell de barri mobilitat 

Problema de rotonda al final de Pg Sant Joan amb 
diferents carrils bicis que hi conflueixen Obres i manteniment  Passat a taula de mobilitat 

  entitat i veins  consell de barri   Adequació RSU Rec I Antic s.Joan Obres i Manteiment Fet 



Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Temes tractats als Consells de Barri 
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Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consells de Barri del Casc Antic (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

Les polítiques 
de memòria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisió d’actuacions del  
mandat i sondeig de temes  
a futur (p.ex. Rec Comtal) 
 
 
 
 
 
 
 

Organitzar una ruta 
conjuntament amb el Born CCM 
per plantejar propostes a 
traslladar a la TMCV 

 
 

 

Vehicles de mobilitat 
personal 
 
 
 
 
 
 

Normativa vigent i actuacions 
per milorar convivència amb 
vianants 
 
 
 
 
 
 

Limitació extra de rutes 
a Ciutat Vella/horaris + directriu 
per a agents cívics + increment 
de multes i sancions de GU 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consells de Barri del Casc Antic (2015-2018) 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

El Pla de 
desenvolupament 
econòmic 
 
 
 
 
 
 
 

Un full de ruta per a 
l'enfortiment i transformació 
socioeconòmica del Districte  
en el període 2016 – 2021 
 
 
 
 
 
 

Diverses propostes relacionades 
amb el comerç de proximitat 
incorporades al PDE 

 
 

 

El Pla de Mobilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 mesures que s’implantaran 
de forma progressiva amb un 
horitzó que finalitzarà el 2025 
 
 
 
 
 
 

Actuacions a nivell de barri per 
vianants, bicicletes… 
incorporades al Pla 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consells de Barri del Casc Antic (2015-2018) 

 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

Infància i adolescència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quina oferta en equipaments 
tenim per als nostres infants 
i adolescents, què manca... 
 
 
 
 
 
 
  

Millorar la coordinació entre 
espais 
Planell d’enllumenat 

 
 

Plaça Antoni Maura 
 
 
 
 
 
 

Repensar la rotonda com a  
plaça  
 
 
 
 
 
 

Propostes que s’incorporaran en 
l’avantprojecte de la Via 
Laietana 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consells de Barri del Casc Antic (2015-2018) 

 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

El Pla de Veinatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per al foment de les relacions  
de proximitat i el veïnatge a 
l’espai públic i a les escales de 
veïns 
 
 
 
 
 
 

Aportacions integrades en el Pla 
de Veïnatge 

 
 

 

El C.A.S.  
Lluis Companys 
 
 
 
 
 
 

Centre d'Atenció de les 
Drogodependències integral  
del Casc Antic 
 
 
 
 
 

El CAS segueix donant servei 
sense incidències, ni dins ni en 
els carrers adjacents 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consells de Barri del Casc Antic (2015-2018) 

 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

El Pla d’estiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propostes per enfortir-lo. 
(Institut de Mercats /  
Ass. Paradistes / 
Barri i entitats) 
 
 
 
 
 
 

Aportacions integrades en el Pla 
de Veïnatge 

 
 

Procés participació  
Pla Actuació districte 
 
 
 
 
 
 

Programa d’actuació del 
Districte de Ciutat Vella  
2016-2019 
 
 
 
 
 

Aportacions integrades en el Pla 
d’Actuacions del Districte 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consells de Barri del Casc Antic (2015-2018) 

 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

Apartaments 
turístics il·legals 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propostes per enfortir-lo. 
(Institut de Mercats /  
Ass. Paradistes / 
Barri i entitats) 
 
 
 
 
 
 

Proposta AVV de treballar un 
protocol conjunt per detectar 
pisos turístics il·legals 

 
 



EL PARC DE LA CIUTADELLA 
2 
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Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 
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L’ESPAI ACTUAL  

  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 



INFORMACIÓ BÀSICA  
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Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 
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L’ESPAI ACTUAL  

  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Va ser el primer parc dissenyat específicament com a parc públic i construït cap al 
final del segle XIX. És un espai àmpliament utilitzat per a tota mena d’activitats 
lúdiques i culturals. Té més de cent espècies vegetals, amb molts arbres centenaris i 
conjunts escultòrics d’interès. 

  
 Ple d’arbres centenaris, el parc de la Ciutadella conté una gran diversitat 

d’elements: la cascada monumental, edificis del segle XIX avui convertits en 
museus, un llac per passejar en barquetes de rems, passejos i nombroses 
escultures. Comparteix espai amb el zoo. 

 
 Gestionat per L’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona depenent  
 de l’àrea de Ecologia Urbana. 
 
 Items: història / biodiversitat / paissatgisme / art i aquitectura / ús ciutadà 
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    Seccions:     
 
    Circuit Esportiu 
    Llac 
    Àrea de Joc Infantil 
    Espai Lúdic Ambiental per a Famílies LaLudo 
    Àrea d'Esbarjo per a Gossos 
    Taules Ping-Pong 
    Hivernacle 
    Umbracle 
    La Glorieta de la Transsexual Sonia 
 
    Horari: fins 22,30h  
 
    Condició de Parc històric Protegit. 
  
  

DADES BÀSIQUES  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 
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    Planejament actual:     
 
  
  

DADES BÀSIQUES  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 
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ACTIVITATS ANUALS  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Intensa activitat: 48 actes el 2018 (algo menys que el 2017, 64) 
 
 La directriu política es tractar de reduïr-los, i portar-los a d’altres localitzacions 
 de la ciutat (p.ex. Fira de la Terra) donades les afectacions negatives i la 

sobresaturació d’activitats al districte de Ciutat Vella. 
  
 Predomini d’activitats esportives: 
 
 (Cros Ciutat Vella / Entrenaments cursa de la dona / cursa de bombers) 
 
 i  d’activitats culturals i/o festives de ciutat: 
 
 (Cicle Música als Parcs / Festa de la Mercè / Festa de la Ciència) 
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ACTIVITATS ANUALS (MOSTRA)  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

• MUNTATGE CAVALCADA 
• CÀRREGA DE CAVALLS I CARRUATGES 
• ESCALFAMENT MITJA MARATÓ 
• XII CROS CIUTAT VELLA 
• CURSA I ACTIVITATS FAMILIARS "THE FAMILY 

RUN" 
• CURSA JESUÏTES CASP 
• ENTRENAMENT CURSA DE BOMBERS 
• CURSA DE BOMBERS 
• IMPULS DANSES POPULARS VIVES 
• OFRENA FLORAL VOLUNTARIS CATALANS 
• ACTE INAUGURACIÓ MONUMENT A PEPITA 

TEIXIDOR 
• LA TAMBORINADA 
• CAMINADA PER LA PAU 
• CICLE DE CONCERTS "MÚSICA ALS PARCS“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

       
    

• ORACIÓ EID AL-ADHA 2018 
• CICLE DE CONCERTS "MÚSICA ALS PARCS" 
• FESTES DE LA MERCÈ 2018 
• HOMENTAGE TRANSSEXUAL SÓNIA RESCALVO 
• ENTRENAMENTS  CURSA DE LA DONA 
• TALLER "PLANTA EL TEU PROPI MENJAR" 
• ANIVERSARI ASSOCIACIÓ 
• FESTA POSA'T LA GORRA 
• CAMINADA DE NADAL SOLIDARI 
• ÀPLEC DE SARDANES 
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DIAGNÒSTIC ESPAI PÚBLIC I DINÀMIQUES INFORMALS  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials i d'Intervenció a l'Espai 
Públic - Institut Municipal de Serveis Socials  

 
 Entre juny i setembre es realitza un seguiment en relació als usos, dinàmiques i 

presència de col·lectius al Parc en franges horàries situades entre les 07h i les 00h. 
 

• Es traspassa a SIS, els volums de persones amb pernocta, punts de pernocta i 
informacions rellevants a nivell individual, mantenint 2 prospeccions 
conjuntes (a la segona, realitzada el 16/08/18 a les 07h es detecta a 24 
persones amb pernocta). L’últim recompte de persones amb pernocta 
(prospecció realitzada el 16/09/18), amb un total de 17 persones detectades.  

• Problemàtica: furts, activitats incíviques… 
• Es fa un mapa de punts amb incidències de manteniment. 
• A les zones enjardinades (jardí romàntic) destaca l’estada de grups amb 

activitats diverses, majoritàriament amb estada i relació, sent habitual el 
consum de begudes, detectant-se volums de fins a 500 persones.  
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ACTUACIONS 2018-2019  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 - L’estiu del 2018 s’aplica un Pla de xoc específic de seguretat 
 
 Després de la Diagnosis social. 
  
 Es finança una patrulla de GU diària extra, des de 19 de març fins el 30 de 

septembre, coordinada amb vigilància privada. 
 
  
 - Durant el 2019 s’executarà la primera fase d’obres de manteniment i millora  
 de l’espai: 
 
 Fase 1: Plaça de les Armes (davant Parlament) 
 
 Fase 2: Problemes de drenatge, vorades, parterres, reg, plantació… a diferents 
 punts del parc 
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DIAGNÒSTIC ESPAI PÚBLIC I DINÀMIQUES INFORMALS  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Estudi de Barcelona Regional x Ajuntament de Barcelona: 2.260 enquestes 
 Estimació: + de 7M de vistants/any 
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EL PLA DIRECTOR DE LA CIUTADELLA  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Estudi de Barcelona Regional x Ajuntament de Barcelona: 2.260 enquestes 
 Passejar i fer esport són els principals reclams, i usos ciutadans 
 
  
 



A DEBAT 
 

2.2 
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Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 
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DIAGNÒSTIC DEL PLA DIRECTOR DE LA CIUTADELLA  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Potencialitats detectades: 
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DIAGNÒSTIC DEL PLA DIRECTOR DE LA CIUTADELLA  

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 

 Punts febles detectats: 
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¿Què pensem de les potencialitats 
i dels punts febles detectats a 
l’avantprojecte de Pla Director  
de la Ciutadella i dels usos 
ciutadans del Parc de la Ciutadella? 

Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 



TORN OBERT DE PARAULES 
 
Preguntes i intervencions: 
 
enviades per correu electrònic 
/ fulls taula rebuda 
/ presencials 

3 
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Consell de Barri del Casc Antic 
26 de febrer de 2019 



Haga clic para modificar el estilo 
de título del patrón 
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