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Consell de Barri 

de Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera  
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Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Ordre del dia 

0.    Benvinguda 

1. Punt informatiu: 

a) Obres 

b) Altres temes d’interès:   - PAD / Pressupostos Participatius 

        - Cessió espais escoles 

                                                    - Campanya Ciutat de vianants 2020 

                                                    - Actuacions enllumenat 

                                                    - Multes llaços grocs                                 

c) Presentació: Pla Acció Pou de la Figuera 

2. Punt Central:  

 Conviure amb la pandèmia al Casc Antic /  Presentació Mesura de govern. 

3. Torn obert de paraula  
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Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Punt informatiu 
 

a) Obres 

b) Altres temes d’interès 
 

 



Obres 

1.a. 
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• Residència Mestres Casals i Martorell 

 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 
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Residència Mestres Casals i Martorell 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Retràs en el calendari: 

 
• PROJECTE EXECUTIU EN APROVACIÓ ADMINISTRATIVA. 

• OBRA PENDENT DE LICITACIÓ 

  

05.03.20 - 01.10.20:   Aprovació administrativa. 

          

Gen – Jun ’21:           Possible Licitació de l’obra.  

                         

 

Setembre ’21:            Inici de l’obra.  

                                  Termini d’obra: 15 mesos.  

 

Desembre ’22:           Final de l’obra. 



Altres temes d’interès 
 
 

 

1.b. 
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• PAD / Pressupostos Participatius 

• Cessió espais escoles 

• Autortizacións Excepcionals Llicència Terrasses 

• Campanya Ciutat de vianants 2020 

• Actuacions enllumenat 

• Llaços grocs 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 
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PAD  

Canvi de realitat:  

● La pandèmia ha obligat a l’Ajuntament de Barcelona a fer un esforç ingent per 

gestionar una crisi totalment nova i sense precedents que ha suposat un desequilibri en 

el pressupost, només al 2020, d’uns 300M€. 

● Fons COVID: Redistribució de les previsions de 90M€ per donar resposta a l’emergència 

sanitària, social i econòmica. 35M€ a les necessitats socials, 30M€ a la reactivació 

econòmica, 15M€ a la transformació́ de l’espai urbà i 10M€ a l’àmbit cultural. 

El treball s’emmarca ara en:  

● Revisió de les prioritats d’un mandat marcat per la pandèmia.  

● Adaptació a la triple crisi (sanitària, social i econòmica) que, de forma global, afectarà a 

la societat durant els propers anys. 

● Cerca de suports que puguem trobar a nivell finançament local des de les institucions 

com la Generalitat, l’Estat i els recursos que puguem absorbir del fons extraordinari de 

la Unió Europea. 

 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 
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Pressupostos participatius 

● Els Pressupostos Participatius són un projecte estratègic de l’equip de 

govern i volem esperar uns mesos a que s’aclareixin i/o es confirmin 

eventuals nous ingressos per l’Ajuntament que ens permetessin mantenir 

el projecte, encara que sigui amb una partida més reduïda. 

● La decisió sobre la continuïtat dels Pressupostos Participatius es prendrà a 

la tardor, un cop tinguem més claredat sobre l’impacte de la crisi sanitària 

i social i haguem pogut definir quina serà la capacitat inversora municipal 

d’aquest mandat.   

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 



Espais per les escoles del Casc Antic 
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Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 

Projecte “Ampliem espais escolars” 

 

L’objectiu és garantir el dret a l’educació amb la presencialitat a les escoles, 

diversificant els espais on es puguin mantenir els grups-classe estables i evitar les 

barreges de grups. 

 

Per tal de garantir la seguretat i higiene dels espais, en aquest projecte hi participa 

el Consorci d’Educació, Districte i diverses àrees de l’Ajuntament com Guàrdia 

urbana, Neteja i Parcs i Jardins. Per donar suport als espais públics, es compta 

amb el suport de personal del Pla de Veïnatge i Agents Cívics de Plans 

d’Ocupació.  



Espais per les escoles del Casc Antic 
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ESPAIS  

EXTERIORS 

INS VERDAGUER Parc de la 

Ciutadella: pas 

escola, costat 

institut 

Dilluns a divendres 

11:00-11:30 

Escola Parc de la 

Ciutadella 

Parc de la 

Ciutadella: 

parterres gespa 

Dilluns i dimarts: 

10:30-11:30h. Dilluns, 

dimarts, dimecres, 

dijous, divendres 

11:30-12:30h.  

Dilluns, dijous i 

divendres: 15:00-

16:29h. 

Escola Parc de la 

Ciutadella 

Espais del Zoo 

(en estudi) 

La Salle Comtal c/ Amadeu Vives de dilluns a divendres 

11:25-11:50h. 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 
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Espais per les escoles del Casc Antic 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Autorització Excepcional llicència terrasses. 

Normativa: 

La normativa que regula la instal·lació de Terrasses: 

● Ordenança de Terrasses, modificada el 27 de juliol de 2018. Criteris 
generals de col·locació i procediment. 

● Decret d’alcaldia de 23 de maig que modifica el Decret de 21 de maig de 
2020, pel que s’estableixen mesures en matèria de la reobertura de 
terrasses i la flexibilització de restriccions un cop finalitzat l’estat d’alarma 
per motiu de la pandèmia COVID-19. 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Autorització Excepcional llicència terrasses 

Criteris: 
 

●Reducció del 50% de les terrasses instal·lades. 
●Possibilitat d’ampliar les terrasses, preferentment ocupant calçada, en 

cordons d’aparcament o carrils de circulació. 
●Sense afectar a carrils bici, ni guals ni llocs de pas per a vehicles de serveis. 
●En carrils de circulació proposta unitària per a cada tram de carrer 
●Distancia de 2 metres entre taules. 
●Sense disminuir l’espai públic per als vianants 
●4 mòduls (una taula + 4 cadires) com a màxim. 

 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Autorització Excepcional llicència terrasses 

 

 

Raval Gòtic Casc Antic Barceloneta 

Concedides 62 22 87 21 

Denegades 100 118 100 33 

En tràmit 7 19 12 5 

Total solicit. 169 159 199 59 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 
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Campanya “Ciutat de vianants” 2020 - motos 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Objectius de la campanya: 

 

• Alliberar les voreres de motocicletes i ciclomotors mal aparcats i fer un 

recordatori sobre la normativa d’aparcament (Ordenança de Vehicles i 

Vianants). “Les voreres, per als vianants” 

 

o Minimitzar i regular els aparcaments en vorera: Reducció de l’impacte i 

el risc sobre els espais de vianants. 

 

o Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats: Potenciació de l’ús 

d’aparcaments soterrats augmentant la disponibilitat de places 

d’aparcament per a motos amb tarifes competitives. 

 

o Crear i regular aparcaments en calçada: Creació de noves places en 

calçada limitada al potencial increment de places en aparcaments 

soterrats. 
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Av. Francesc Cambó: S’han detectat 167 motos en vorera 

75 

24 

61 

07 

Proposta: 

 

• Eliminar la zona habilitada per estacionar motos en vorera per l’ús abusiu. 

• Reconfigurar l’estacionament i l’Àrea DUM a l’avinguda Francesc Cambó i nova 

zona habilitada de motos en calçada. 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Campanya “Ciutat de vianants” 2020 - motos 
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Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Campanya “Ciutat de vianants” 2020 - motos 

PROMOCIONS ESTACIONAMENTS SOTERRATS 

 

Estacionaments soterrats de BAMSA i SABA han fet diverses promocions per 

potenciar els seus aparcaments: 

Abonaments i promocions B:SM SABA-BAMSA 

Abonaments diürns Descompte de fins al 50% 40€/mes 

Abonaments trimestrals 20% de descompte - 

Abonaments anuals - 2 mesos gratuïts 

Promoció temporal 

Abonaments sense dipòsit i 

amb el primer mes gratuït 

(mínim 2 mesos) 

Abonament de 3 mesos, 

amb 1 gratuït 

Rotacions 

Descompte del 50% a la rotació als altres aparcaments de 

cada empresa (per separat) de forma indefinida 

En un període limitat, rotació a 0,4€/h (50% de la tarifa 

actual) 

Inicialment, durant sols 15 dies, rotació gratuïta 
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Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Actuacions en l’enllumenat 

DATA CARRER INTERVENCIÓ ESTAT 

12/16/2019 Sant Pere mes Baix 25-27 REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

12/16/2019 Alvarez de Castro / Sant Pere mes Baix REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

12/16/2019 Bou de Sant Pere 3- 5 REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

12/16/2019 Mestres casals i martorell REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

12/16/2019 Pou de la Figuera REFORÇ PUNTS DE LLUM A TERRA ( OBRA CIVIL ) FET 

12/16/2019 Pou de la Figuera REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

12/16/2019 Pou de la Figuera ( Darrera escenari ) REFORÇ PUNTS DE LLUM A TERRA ( OBRA CIVIL ) FET 

12/16/2019 Pou de la Figuera 7 REFORÇ PUNTS DE LLUM A TERRA ( OBRA CIVIL ) FET 

12/16/2019 Sant Pere mes Baix / Palau Alós REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 
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Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Actuacions en l’enllumenat 

DATA CARRER INTERVENCIÓ ESTAT 

12/16/2019 Carders AUGMENT POTÈNCIA I NETEJA FET 

12/16/2019 Plaça sant cugat REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

12/16/2019 Carrer forn de la fonda (fundació comtal) AUGMENT POTÈNCIA I NETEJA FET 

12/16/2019 Carrer Sidé AUGMENT POTÈNCIA I NETEJA FET 

1/13/2020 Plaça Sant Pere ( artístic ) MODIFICACIÓ HORARIA FET 

1/13/2020 Passatge sant Benet ( solar ) REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

1/13/2020 Pou de la Figuera ( 6 trasllats ) REFORÇ PUNTS DE LLUM A TERRA ( OBRA CIVIL ) FET 

1/13/2020 Carders / Allada vermell REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA FET 

1/13/2020 Carders ( Passadís casal Pou Figuera ) REFORÇ PUNTS DE LLUM A FAÇANA EN CURS 

1/13/2020 Jaume Sabartes REFORÇ PUNTS DE LLUM A TERRA ( OBRA CIVIL ) FET 
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Actuacions realitzades: 

 

• Nou focus a la Guingueta del Casal de 

Barri del Pou de la Figuera 

• Poda lumínica a tota la plaça 

• Desplaçament de fanals 

• Col·locació de 4 nous fanals 
 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 

Millores en l’enllumenat: Pou de la Figuera 
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Objectiu del Pla 
Fomentar i portar a terme amb el veïnat, entitats i serveis un conjunt d’accions que ajudin a 

millorar la vivència quotidiana d’aquest àmbit durant tot el mandat.  
Mitjançant  la generació de noves oportunitats  i la potenciació dels usos veïnals i 
comunitaris es volen revertir dinàmiques excloents i treballar per afavorir la cohesió social. 
 
Àmbit 
L’àmbit de treball es situat entre els carrers  Sant Pere més Baix, Mestres Casals i Martorells, 
Carders i carrer d’en Llàstics, sent l’epicentre l’espai públic del Pou de la Figuera 

 
 

Consell de Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

13 d’octubre de 2020 

PLA D’ACCIÓ POU DE LA FIGUERA  
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Línies de Treball 
Dinamització plantes baixes, dinàmiques i activitats veïnals, possibles millores a l’espai públic, 
treball específic amb joves, projectes de formació i ocupació, comunicació...  
 
Duració del Pla 

Aquest és un Pla concebut per a una millora constant durant de tot el mandat. 
 
Participació 

Es realitza un procés de participació reglat que dura des de l’octubre fins al gener de 

manera mixta: online i presencial en funció de les condicions sanitàries i tipologies de 

Sessions.  

Consell de Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

13 d'octubre de 2020 

PLA D’ACCIÓ POU DE LA FIGUERA  

setembre octubre novembre desembre gener 

Consell de barri: 

Inici del Pla 

Presentació del     

procés participació 

 

Constitució CSPP* 

Treball prèvi 

amb agents 

municipals 

Grups de treball  

Sessió de diagnosi i propostes  

(online i físiques) i sessions puntuals a 

la via pública amb “carrito” 

Diagnosi urbanisme feminista  amb marxes exploratòries 

Tancament  proc

és 

Validació , retorn  

i presentació 

 

Tancament 

CSPP* 

*CSSP: Comissió seguiment del procés de participació 
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Metodologia del procés de participació 

• "Carrito" a l'esplai públic (informar i rebre propostes) 
• Grups de treball online i/o presencials  

- Eixos comercials 
- XICA infància 

- Taula Dona 

- Taula de Diversitat funcional 
- Joves 
- Famílies (AFAs) 
- Gent Gran 

- Ciutadania (mirada específica interculturalitat) 
• Urbanisme amb perspectiva de gènere: marxes exploratòries amb dones + entrevistes 
• Decidim.barcelona/processes/Plapoudelafiguera 

 

Consell de Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

13 d'octubre de 2020 

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 

Activitat 

Econòmica 
 

1 – projectes formació  

i ocupació jovent del 

barri 

2 – Dinamització de 

plantes baixes 

Dinàmiques i usos 
 

Usos i dinàmiques veïnals i 

comunitàries a l’espai públic 

 

 

 

Espai públic 
 

Possibles millores de 

l’entorn físic del Pou de 

la Figuera 

 

 

Comunicació i 

xarxa 
 

Capacitat col·lectiva de 

interconnectar 

iniciatives i comunicar-

les 

 

 

Àmbits de participació 
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Millores físiques abans del confinament 
 

Novembre – març 
  

- Millora de la il·luminació movent fanals i  
      posant de nous (veure plànol)  
 
- Recol·locació d’algunes cadires per apropar 

les a zones il·luminades  
(veure plànol)  

 
- Obertura del Mescladís del Pou  

 
- Des de novembre escola Cervantes fent 

pati a l’espai quinzenalment els divendres 
matí. 

 

Consell de Barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

29 de setembre de 2020 

PLA D’ACCIÓ POU DE LA FIGUERA  



25 

Accions realitzades aquest estiu  
 
Juliol - Agost  
 

- Petit Pou:  Casal infantil, dinamitzat per l'entitat Tata Inti, que ha permès a 20 infants gaudir 
del joc, el moviment lliure,  la creativitat, la cultura i l'art amb la col·laboració del col·lectiu 
Encircant, d’artistes del barri. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Consell de Barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

29 de setembre de 2020 

PLA D’ACCIÓ POU DE LA FIGUERA  
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Accions que s’han fet aquest estiu  
 
Juliol - Agost  

 
- Joves i  dinamització de la plaça:  Projecte que ha acompanyat a un grup estable de 12 

joves que fan estada a la plaça,  dinamitzant l'espai amb activitats lúdiques com  jocs d'escacs, 
ping pong i tornejos de basquet.  

 

Consell de Barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

29 de setembre de 2020 

PLA D’ACCIÓ POU DE LA FIGUERA  



Conviure amb la pandèmia al Casc Antic. 

 Presentació Mesura de govern. 

02 
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Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Mesura de govern- Introducció 
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● La pandèmia provocada per la Covid-19 ha obert una crisi sense precedents arreu del 
món. Una crisi que és social i econòmica amb unes conseqüències molt greus. 

● L'Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis públics essencials i també ha creat 
recursos específics per fer front a les necessitats urgents. 

● S'han posat de manifest les debilitats estructurals de la ciutat per afrontar la crisi.  

● La situació de pandèmia no ha acabat i els impactes sobre la vida social i econòmica a 
Ciutat Vella són molt severs i tot sembla indicar que es mantindran durant molt temps. 

● Cal que les polítiques públiques es reorientin tenint present les noves realitats. Tant en 
el seu plantejament com en la seva priorització. 

● Aquesta Mesura de Govern és un full de ruta per fer front a bona part de les 
conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures i els drets 
econòmics i socials de la població de Ciutat Vella, prioritzant aquells col·lectius i sectors 
més desfavorits i amb mesures amb diferent abast temporal i enfocaments diversos.  

 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Mesura de govern- 

Justificació 

29 

● L’aturada abrupta de l’economia com a efecte del confinament i les restriccions a la 
mobilitat, han suposat la destrucció de milers de llocs de treball i el tancament de 
moltes empreses. 

● Necessitat d’increment del treball de cures, amb èmfasi en persones grans, infància, 
joventut i dones. 

● Canvis i enfortiment del teixit comunitari en el marc de la crisi. 

● Increment de noves persones usuàries de Serveis Socials. 

● Re-apropiació de l’espai públic per part del veïnat (reducció del visitants) i necessitat 
de trobar equilibri d’usos.  

● L’elevat percentatge de l’economia submergida al nostre Districte ha afectat 
sobremanera als nostres veïns i veïnes. 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Mesura de govern- Objectius 

30 

Re-priorització de les polítiques públiques i dels serveis de districte  per:  

1. Treballar un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 

2. Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics. 

3. Consolidar el dret a la Ciutat. 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Mesura de govern- Eixos d’actuació 
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Consell de Barri del Gòtic  

30 de setembre  2020 

1. Treballar un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 

2. Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics. 

3. Consolidar el dret a la Ciutat. 



Mesura de govern- Eix d’actuació 1: Treballar un model 

econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 
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Consell de Barri del Gòtic  

30 de setembre  2020 

● Estem en un moment clau que més allà de presentar una crisi evident, planteja una 
oportunitat  per a reorganitzar l'economia local, amb un objectiu clar: posar l'economia 
al servei de la vida dels veïns i veïnes i no a l'inrevés.  

● Els efectes de la crisi són especialment notables en l'economia de Ciutat Vella.  
L'objectiu de les mesures és pal·liar els efectes immediats de la crisi i canalitzar en clau 
transformadora l'activació econòmica del districte, caminant cap a un model més 
resilient amb un creixement sostenible, més perdurable i més inclusiu. 

● Àmbits d’actuació: 

○ Ocupació de qualitat 

○ Comerç i mercats, Consum i alimentació 

 

 



Mesura de govern- Eix d’actuació 2: Enfortir les cures i 

garantir els drets socials bàsics. 
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Consell de Barri del Gòtic  

30 de setembre  2020 

● La COVID19 ha suposat un agreujament de les vulnerabilitats ja existents entre part 
del veïnat de Ciutat Vella i n’ha creat de noves. 

● Hem de fer-ne front com a administració de la mà de les xarxes veïnals, entitats i 
ciutadania en general.  

● L’aposta de Ciutat Vella és enfortir el sistema de cures i garantir els drets socials 
bàsics, posant especial èmfasi en la salut mental, la infància i joventut, les persones 
grans i les dones.  



Mesura de govern- Eix d’actuació 2: Enfortir les cures i 

garantir els drets socials bàsics. 

34 

● Àmbits d’actuació: 

○ Salut i cures 

○ Serveis socials 

○ Feminismes 

○ Infància i Joventut 

○ Educació 

○ Transició digital 

○ Persones grans i envelliment 

○ Habitatge 

○ Participació, Acció comunitària i Innovació democràtica 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Mesura de govern- Eix d’actuació 2: Enfortir les cures i 

garantir els drets socials bàsics. 

35 

● Àmbits d’actuació: 

○ Salut i cures 

○ Serveis socials 

○ Feminismes 

○ Infància i Joventut 

○ Educació 

○ Transició digital 

○ Persones grans i envelliment 

○ Habitatge 

○ Participació, Acció comunitària i Innovació democràtica 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Mesura de govern- Eix d’actuació 3: Consolidar el dret a 

la ciutat 

36 

Els objectius d’aquest eix són: 

● Dissenyar l’espai públic amb perspectiva de gènere per fer-ho me segur, accessible e 
inclusiu mantenint la renovada vida quotidiana al centre. 

● Fomentar la mobilitat sostenible guanyant espai pel vianant o la bicicleta reduint-ho al 
vehicle privat mitjançant l’urbanisme tàctic o estructural. 

● Fer front a la emergència climàtica augmentant el verd urbà i fomentant l’economia 
circular i de proximitat. 

 

● Àmbits d’actuació: 

○ Medi ambient i espai públic 

○ Mobilitat sostenible i segura 

○ Convivència i seguretat 

○ Emergència climàtica 

 

 
 

Consell de Barri del Casc Antic  

13 d’octubre de 2020 



Precs i preguntes 
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Consell de Barri del Casc Antic  
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Haga clic para modificar el estilo 

de título del patrón 


