
20 de juny de 2018 

Consell de Barri 

del Barri Gòtic 

1 



2 

Punt informatiu 



3 

Consell de Barri del Gòtic 

20 de juny de 2018 

Obres en curs: 
 
• Plaça Sots-Tinent Navarro (finalització juliol 2018) 
• Adaptació de l’estació de metro de Jaume I, a la plaça de l’Àngel a càrrec de la 

Generalitat  (finalització maig 2019) 
• Reurbanització i millora del paviment del carrer Canuda (maig 2018) 
• Rehabilitació del rellotge de llums de Via Laietana 69 (finaliització 22 de juny) 

 
Obres finalitzades i en revisió: 
 
• Reordenació i pavimentació plaça Reial. Instal·lació de l’àrea DUM. 

 

Obres 
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Obres previstes: 

• Arranjament de voreres de la Via Laietana (agost – abril 2019): 

• Consolat de Mar (La Ribera) 

• Àngel Baixeras (Gòtic) i Joan Massana (La Ribera) 

• Manresa (La Ribera) 

• Plaça de l’Àngel (Gòtic) i Princesa (La Ribera) 

• Tomàs Mieres, Julià Portet i Joaquim Pou (Gòtic) 

 

Obres 
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Obres previstes (dates d’inici aproximades): 
 
• Arranjament de la mitgera de la Plaça del Vuit de Març – aqüeducte (juny 

– desembre 2018)    

• Millora del clavegueram carrer Avinyó (agost– novembre 2018) 

• Canvi de mobilitat del Gòtic Nord (setembre – desembre 2018) 

• Revisió pilones d’accés al barri per garantir la seguretat (acord de la Junta 

Local de Seguretat formada per Ajuntament, Generalitat i Estat) 
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Obres 



Procés participatiu: la Via Laietana, un carrer per al veïnat 

• Constitució de la Comissió de Seguiment: 12 de juny  

• Obertura del procés a decidim.barcelona: 13 de juny  

• Desenvolupament de les sessions entre juny i octubre 

de 2018 (dates aproximades): 

• Carretó per fer propostes in situ: 13, 14, 15, 16, 19 

de juliol i 15 i 22 de setembre 

• Recorreguts urbans el 26 i el 30 de juliol 

• Tallers: 

• Infància, el dia 11 de juliol 

• Suport a la vida quotidiana, el 20 de setembre 

• Usos de l’espai públic el 27 de setembre 
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Canvi del nom del carrer de Sant Domènec del Call per Shlomo ben 

Adret 
 
Motivació: el carrer de Sant Domènec es va posar en 

commemoració del primer progrom europeu contra els jueus 

barcelonins, que es va donar entre el 5 i el 8 d’agost de 1391, 

coincidint amb Sant Domènec, i en el que es van assassinar a més 

de 200 jueus i jueves de Barcelona. És un nom, doncs, que 

commemora una massacre. 

 

Fins a 9 entitats jueves barcelonines han sol·licitat el canvi i han 

proposat Shlomo ben Adret, que va néixer a Barcelona el 1235 i va 

ser rabí de la Sinagoga Major de la ciutat durant dècades. Va ser 

mestre de la llei jueva i un estudiós del dret de prestigi internacional 

durant l’Edat Mitjana 
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Proposta de canvi de nomenclàtor: Shlomo ben Adret 



SEGURETAT 

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

20 de juny de 2018 

 

 

1. Situació actual  

2. Desplegament de la policia de barri 

3. Cannàbiques: procediment i situació actual 



Situació actual  
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Reforços estiu:  

• Patrulla semi-fixa zona Escudellers i Plaça Reial 

• Ampliació inspeccions nocturnes   

• Incorporació 60 nous agents al Districte, principalment al torn de nit 

 

Campanya Vehicles de mobilitat personal    

• Denúncies a la via pública GUB, de gener a maig 2018:  

• 6 Inspeccions a locals (abril – maig 2018) que han comportat 42 

immobilitzacions i 8 ingressos a dipòsit. 

• Mediació i informació a botigues per part d’agents cívics, GUB i 

inspecció. 

 

Intervencions drogues: 2017-18 4 entrades a locals i domicilis 



Desplegament de la Policia de Barri 
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Emmarcat en: 

• Pla Director de la Guàrdia Urbana 2016-2019: proposa un  model  que  converteixi  

el  coneixement  en  intel·ligència centrant-se en la detecció precoç i l’anticipació dels 

problemes 

• Pla Local de Prevenció i Seguretat 2016-2019, que té com a principis rectors: 

• Proximitat: Construir amb la ciutadania el nou model de convivència i seguretat 

de la ciutat 

• Territori: Adequar els serveis i recursos d'acord al territori, les seves 

característiques i les seves necessitats 

• Transparència: Garantir l’accés a una informació pública de qualitat en el 

conjunt d'accions en seguretat i convivència de forma permanent i comprensible 



Desplegament de la Policia de Barri 

Cada Districte té un equip i cada barri els seus referents des de maig 

2018.  

  A Ciutat Vella són dos agents referents per barri 

 

Enfocament general: 

 

 Nous protocols i metodologies per donar més importància a la 
tasca de proximitat.  

 Incorporació del treball de proximitat també a la nit.  

 Treball transversal amb Districte, serveis municipals i actors 
externs 

 Donada la seva funció preventiva i d’intel·ligència actuen de paisà  
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Desplegament de la Policia de Barri 

Els objectius dels i les referents de barri són: 

 

• Mantenir una diagnosi del barri actualitzada i acurada dels temes de 

convivència i seguretat del barri coneixent totes les problemàtiques que 

preocupen als veïns i veïnes. 

• Mantenir les relacions de proximitat parlant i contactant amb entitats, 

associacions de veïns, associacions de comerciants i veïns i veïnes del 

barri. Treballar la corresponsabilitat de la seguretat i la convivència.  

• Gestionar problemes que requereixin una intervenció policial i activar 

altres serveis que siguin necessaris per atendre situacions complexes.  
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CANNÀBIQUES. Marc Normatiu 

La primera normativa que regula la instal·lació d’aquesta activitat es va 

aprovar el juny de 2016. És el Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació 

territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis a 

la ciutat de Barcelona.  

Requisit per a la instal·lació: Distància a usos protegits d’equipaments  

 

“Per al seu establiment hauran de respectar una distància de 150 metres 

entre elles i respecte sòls i edificis qualificats d’equipament (7) així com 

edificis que desenvolupin usos protegits: ensenyament obligatori, 

biblioteques i centres esportius públics” 
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Cannàbiques. Marc Normatiu 

Això significa que: 

A Ciutat Vella no es pot otorgar cap llicència nova perquè no 

s’adequarien als radis. 

 

Pel que fa a les preexistents queden fora d’ordenació: si donen de 

baixa les llicències aquestes s’extingiran. 
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Cannàbiques. Marc Normatiu 

 

 

 

 

Càlcul del radi amb les 

cannàbiques amb 

llicència. 
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Cannàbiques. Resum 

 

 

Aquest és el recompte actualitzat a 19 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obertes amb 

llicència 

Obertes sense 

llicència 

Tancades/ 

Precintades 

Gòtic 6 2 12 

Raval 13 2 21 

Barceloneta 2 0 1 

Sant Pere, Santa Caterina 

i la Ribera 13 0 21 

34 4 55 
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Cannàbiques. Obertes sense llicència 

 

 

Aquest és el recompte actualitzat a 19 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall de les obertes sense llicència del Gòtic: 

Totes estan sota investigació i se’ls ha requerit en diverses ocasions  

finalitzar l’activitat. 

Pel que fa a les 2 del Gòtic, en 1 cas han trencat el precinte 

administratiu i està demandada l’ordre judicial. 

Obertes sense 

llicència

Gòtic 2

Raval 2

Barceloneta 0

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 0

4
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Cannàbiques amb llicència al Districte i al Gòtic 

 

 

Actualment al Districte de Ciutat Vella hi ha 34 cannàbiques legals 

(1 en procés de verificació), distribuïdes per barris: 

 

 

 

 

 

 

Les 6 del Gòtic són: 

• Correu Vell 6 

• Escudellers 53 

• Nou de Sant Francesc 25 

• Regomir 8 

• Tres Llits 4 

• Placeta de Sant Francesc 2 (Plaça Reial 12) 

Llicències otorgades 

Gòtic 6 

Raval 13 

Barceloneta 2 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 13 

34 
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Cannàbiques sense activitat en l’actualitat 

 

 

Aquest és el recompte actualitzat a 19 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del barri Gòtic: 

 

Precintes judicials: Bertrallans 5 

Precintes administratius: Moles 11 i Estruc 6 

Finalització d’activitat: Ample 7, Rosa 3, Francesc Pujols 7, Rambla 88, 

Rambla 130, Via Laietana 15, Obradors 5, Roca 26 i Còdols 21. 

 

Totes segueixen sota visualització per garantir que no reobren. 

 

Total Precinte judicial Precinte administratiu
Finalització 

d'activitat

Gòtic 12 1 2 9 (3 legals)

Raval 21 - 3 18 (2 legals)

Barceloneta 1 - - 1

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 21 6 1 14 (4 legals)

55 7 6 42
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Precinte 



21 

Pla de barris Raval sud-Gòtic sud 

Actuacions destacades  



ELS PLANS DE BARRI 

La lluita contra les 

desigualtats és el principal 

repte que hem d’afrontar 

col·lectivament com a ciutat 

i societat. 

Cal abordar les causes que no 

permeten una millora de les 

condicions de vida dels veïns i les 

veïnes. 

Total de Pla de Barris: 

500 accions  

 

Pla de Barris del  

Raval Sud i Gòtic Sud:  

60 accions 

 

 

 

 

 



Nova plaça  

Sant Miquel 
 

· Es duplica l’espai infantil i es 

generaran zones d’estada familiar i 

per a gent gran.  

(Ciutat jugable i amable) 

· S’augmentarà la vegetació i zones 

de paviment tou, inclòs un sorral 

infantil. 

· Es reubiquen les places de 

càrrega i descàrrega i els 

aparcaments de vehicles de persones 

amb diversitat. Prohibit l’aparcament  

al centre de la plaça, tant de vehicles  

com de motos a tot l’àmbit. 

· Es recol·loca el Bicing al carrer 

Gegants i s’ampliarà el servei. 

 
Previsió Obres: Gener 2019 

 













Nova plaça  

Sant Miquel –  
Prova Pilot 

 
Ha de servir a partir de juny per testejar 

les noves dinàmiques de la plaça Sant 

Miquel afavorint els usos veïnals i de 

vida quotidiana. 

 

- Reubicació dels aparcaments i 

càrregues i descàrregues per alliberar 

el centre de la plaça de vehicles.  

- Dinamització taules, cadires... 

DLL, DX i DV de 16 a 20h. 

DM, DJ i DS 10 a 14h.  

- Activitats d’entitats i equipaments, 

per ex, 22 juny ball gent gran i 

presentació de la regidora del projecte. 





EL BORSÍ 
 

Juny 2017-juny 2018  

Reunions  entre els diferents agents 

municipals i la Plataforma veïnal “El 

Borsí per al Barri” i el Consorci de 

Biblioteques de Barcelona per 

consensuar un programa funcional 

compartit.  

 

Juny-juliol 2018  

2a volta del Concurs d’Arquitectura 

per a la reforma i rehabilitació de 

l’Edifici de l’antic “Borsí” per adequar-

lo com a Equipament sociocultural 

d’usos veïnals i l’ampliació de la 

Biblioteca “Andreu Nin”. 

 

Setembre 2018  

Acte de presentació de la proposta 

guanyadora del concurs 

 



















Port(a) Veïnal: 
Balconada del  

Moll de la fusta 

 
Març –Juliol 2018  

Projecte de redisseny de les condicions 

de la balconada del moll de la Fusta per 

afavorir els usos veïnals lúdic-esportius 

i familiars de baix impacte, com a 

primera fase de l’estratègia general de 

veïnificació de tot l’àmbit fins al mar. 

 

Objectius per la Balconada: 

+ Més Ombra de pèrgola  i vegetació 

+ Més usos lúdics-esportius veïnals 

(pistes petanca, circuit roda petita –

patnet, patí...), gimnàstica a l’ombra... 

+ espais de jocs infantils lliures  

+ espais de trobada i activitats veïnals 

amb serveis com punt d’aigua i llum.   

Juny 2018 

Explicació del pre-projecte al Port per 

formalitzar la cessió d’espai balconada 

a l’Ajuntament de Barcelona 

 

Juliol 2018  

Sessió explicativa i de treball sobre el 

projecte amb veïnat i entitats del barri 

 

 





1 – Espai d’ombra “embalat” per a  

      activitats grupals (1200 m2 d’ombra) 

2 – Espai d’activitat lúdic- esportiva  

      lliure a sol i ombra (pati) 

3 – Espai d’ombra natural d’arbrat,  

      bancs estada i pistes petanca 

4 – Circuit de roda petita 



TEIXIM BARRI 
Rehabilitació 3 pisos  

a c/Escudellers 32 
 

Projecte de rehabilitació amb criteris 

socials i de proximitat de tres pisos d’un 

privat cedits durant 10 anys per al seu ús 

social (allotjament gent gran del barri en 

risc d’exclusió residencial).   

Els 4 objectius son: 

 

1- El foment de la rehabilitació 

d´habitatges per ús social en el barri 

del Gòtic. 

 

2- La potenciació de la rehabilitació 

d’habitatge com a oportunitat 

formativa i d’ocupació de gent en 

situació de d’atur de llarga durada. 

 

3- L´impuls de l'emprenedoria de 

caràcter social per a col·lectius en 

especials dificultats.  

 

4 - La potenciació de les xarxes 

veïnals i de proximitat permetent a 

gent gran del barri no haver de marxar 

del seu entorn natural. 

 

 

 



TEIXIM BARRI 

Rehabilitació 3 

pisos c/Escudellers 

 
Abril-Maig  

Període formació al pisos realitzant un 

dels 3 pisos  

(12 persones participants) 

 

Juny-Juliol 

Període de contractació realitzant els 

dos pisos restants   

(7 persones del procés formatiu)  

 
Entitats/agents participants 

Impulsem  + La Boqueria Arquitectes  

+ FIBS Fundació Família i Benestar 

Social + Habitat3 + Ajuntament Bcn  













Xarxa Laboral  

del Barri Gòtic 
Espai de treball i coordinació 

compartit des de 2013 per diferents 

entitats d’inserció socio-laboral i 

serveis municipals 

 

Actualment s’ha incorporat la nova 

dinamitzadora de la Xarxa 

Laboral.  

 

S’està dissenyant el projecte comú 

a la Xarxa per crear un  

espai infantil i juvenil que 

permeti la conciliació laboral per 

famílies monoparentals. 

 

 

 

Entitats que hi participen 

Fundació Benallar 

Associació Gabella 

Associació Aprenem Junts 

Fundació l’Esperança 

Itaca Pis d’Acollida 

Fundació Acollida i Esperança 

Càritas Ciutat Vella 

Ammfeina Centre Salut Mental 

 

Serveis que hi participen 

Districte Ciutat Vella 

Serveis Socials Gòtic 

Barcelona Activa 

IMD Inst. Municipal Discapacitats 

CSM Centre Salut Mental 

CPNL Consorci per a la  

Normalització Lingüística  

 

 

 









Salut Comunitària 

Caminades 
 

Gener – juny 2018 

Finalitzada les caminades pel barri 

organitzades pel CEM Colon amb 

el CAP i altres serveis del barri.  

 

Activitat de final de semestre 

conjunt de les caminades del Gòtic 

i Raval el proper 21 juny a la Plaça 

Sant Miquel  

 



Nous  

professionals als 

Centres Educatius 
Setembre 2017 – juny 2018 
Incorporació de noves figures 

professionals als centres Educatius 

(tècnic/es Integració Social i 

Educadors/es Socials) augmentant la 

capacitat del Centre Educatiu de 

treballar en relació amb famílies 

coordinadament amb Serveis Socials.  

Valoració molt positiva. 

 

Nous professionals al Gòtic: 

Escola Angel Baixeres: 

· ½ jornada Tècnica Integració Social  

· ½ jornada Educadora Social 

Escola Drassanes  

· 1 Jornada Tècnica Integració Social  

· 1 jornada 1 Educadora Social 
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