
 

 Comissió seguiment CASC ANTIC 
 
 
Data: 4 de Maig de 2021 
Lloc:  telemàtica 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
      

Consellers: 
Andrés Perez( Bcn Comú - Conseller Casc Antic); Joan Julibert (PSC - Conseller Casc Antic);  Maria 
José Chacón (JuntsxCat); Julia Barea (C's); Jordi Callejo (ERC); Laura de la Cruz (ERC). 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Natàlia Matesanz( Tdb-CascAntic) 

Assistents representants d’entitats: 
J. Jové (Fundació Comtal); A. Capdevila (Esquitx), M.Espinal i A. Almirall (Casal de Barri Pou de la 
Figuera), M Guell (AAVV Casc Antic) 

Veïnat a títol individual:  
M.A. Doz, A. Martin, A. Puig 
 
Excusen la seva absencia: EICA, A.Lazaro i T. Baltà (C. Sant Pere Apostol) 
 

Ordre del dia: 

01. Proposta Contingut proper Consell de Barri del Casc Antic del 8 de Juny de 2021: 

- Punt Informatiu:  

- Punt Deliveratiu/Monogràfic:    presentació PDE.  

 02. Torn obert de paraula per recollir propostes i/o recolzament a la proposta inicial.   

03. Retorn acords Consells de Barri. 

 

Es pot consultar l'acta del consell de barri anterior a:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_230221.pdf

 

Acta de: 



 

 

Desenvolupament de la sessió: 

- El conseller dona la benvinguda als nous membres de la comissió de seguiment, posant 
en valor la participació que hi ha hagut, i l’increment de veïns/es a títol individual en 
aquest espais participatiu. 

 
 

02. TORN OBERT DE PARAULA 
 
- A.D planteja poder tractar el tema de l’accessibilitat vertical. Ja que està relacionat 

amb la mesura de govern i amb el projecte de ciutat sense barreres d’Eurocities. Té 
com a objectiu la millora de la qualitat de vida, sobretot de les persones grans, i 
poder crear un jaciment d’ocupació amb el gremi d’ascensor i formació ocupacional. 
Demana posicionament del districte. 

- A.D. també planteja la pacificació del transit al c/Comerç i Ps. Picasso. Poder fer 
canvi de direcció a Pujades Ps. Lluis Companys. 
 

- J.J planteja poder tractar la situació en relació a l’ocupació/atur al barri. Amb 
propostes a la nova realitat. 

- J.J. proposa abordar la realitat actual de la Gent Gran, reflexió, situació actual i 
propostes. 

- M.G. Proposa abordar la situació del solar dels Jutjats i una possible ocupació 
provisional. 

- M.G. també planteja tornar a parlar del futur de Via Laietana. Es va aturar el 
tancament dels diumenges, es va fer ampliació de voreres, i s’ha convertit en un 
carril bici. 
Pregunta perquè s’ha acceptat a pressupostos participatius fer un carril bici a Via 
Laietana. 

- A.A. proposa abordar el tema de les polítiques de seguretat al Pou de la Figuera, 
ja que en les últimes setmanes han generat situacions violentes i que sembla que 
continuaran en aquesta línia. Son intervencions desproporcionades i fora de lloc, que 
generen tensió, inseguretat, violència i conflicte. 

El Conseller planteja que des de l’equip polític s’està treballant en el Pla de Desenvolupament 
Econòmic, amb la participació de comerços i de les xarxes laborals i que volen plantejar-ho al 
Consell de Barri. 

Ciutat Vella és el Districte on més ha crescut l’atur. Amb tancament massiu de comerços, 
sobretot a la Ribera i comerç de barri a Sant Pere i Santa Caterina. 

Poder abordar aspectes relatius al comerç però també a la vida veïnal, per teixir aliances entre 
veïnat i comerços 

El Conseller comenta que li sembla molt interessant poder fer tractar la situació econòmica del 
barri, tant a nivell laboral, com comercial. 

 



 

ACORD: 

S’acorda tractar com a tema central:  

Presentació Pla Desenvolupament Econòmic de Districte (vincular-ho amb situació 
atur/ocupació) 

Punts informatius: 

- Solar dels jutjats 
- Via Laietana (tancament via laietana els caps de setmana) 
- Propostes Pressupostos Participatius del Casc Antic 

Es planteja poder tractar el tema de les polítiques de Seguretat al Pou, a la Taula de Seguretat 
i Prevenció del Casc Antic. 

3. Es fa retorn dels acords presos en anteriors espais participatius: 

 
demanda/Problemàtica Definició de l’acord Passos realitzats 

 

 

c/ Princesa: queixes 
sobre brutícia, 
problemes convivència. 

convocar trobada amb 
veïns/comerciants c/Princesa per 
tractar tema remodelació del carrer 

 

 

 
 
problemes convivència 
entorns CAS Lluis 
Companys 

proposar trobada entre veïns i CAS, 
TdB, serveis 

trobada amb serveis que intervenen i 
representants veïnals el 22/4/21 

 

 
problemes de soroll al 
Ps. Lluis Companys traslladar problemàtica a GUB 

 

 

 
 
pacificació entorns del 
pou, aparcaments 
indeguts i vehicles. tractar tema en taula mobilitat  

Inclòs en Pla Acció del Pou de la 
Figuera 

    
    
Es pren notes de temes a tractar: 

- Limitació velocitat a carrers amb plataforma única: senyalització. 
- Realitat actual de la Gent Gran al Casc Antic. 
- Canvi de direcció de la circulació a c/Comerç – Ps. Picasso. 

Es tanca sessió a les 19:30h.  


