
 

 Consell de Barri Casc Antic 
 
 

Data: 08.06.2021 

Lloc:  Pl. Mestres Casals Martorell 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martines (Bcn-comú); Andrés Pérez ( Bcn-comú); Joan Julibert ( Psc) ; David Pequeño (Bcn-
comú) 

Laura de la Cruz Termes(ERC) Thair Rafi Khanum ( C's);  M José Chacón ( Juntsxcat); Julia Barea ( 
C,s).  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Direcció DSPIT, Coordinació DSPiT; Tècnica de Barri del Casc Antic.  

Assistents representants d’entitats: 

      

Veïnat a títol individual: 

11 

Ordre del dia: 

• Punt informatiu 

• Punt deliberatiu: Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023. 

• Torn obert de preguntes

 

1.-PUNT INFORMATIU: 

a) Obres 

S’informa de l’Inici d’obres del Casal de Gent Gran  i 12 habitatges dotacionals per gent Gran a 
Mestres Casals Martorell. Començaran del 1-15 de Juliol de 2021 i tindran una durada de 18 mesos. 

b) Seguiment MdG Covid 

c) Pla d’acció Pou de la Figuera: el 19/6/21 es farà presentació del Pla d’Acció del Pou de la Figuera, 
a la plaça, i es presentaran les línies d’acció del pla. 

 

Acta de: 



 

d) Covid-19 al barri 

e) Actuacions GUB mesures Covid 

f) CAS Lluis Companys 

S’informa de la la fase de diagnòstic i de l’inici de la intervenció del Servei de Gestió de Conflictes 
en els entorns del CAS. 

g) Votació projectes Pressupostos Participatius: 

Els promotors dels dos projectes aprovats en els pressupostos participatius corresponents al Casc 
Antic, fan breu presentació del projecte: 

AAVV Casc Antic: habilitació de sala multimèdia a l’AAVV i millora de l’accessibilitat de l’espai. 
IES Verdaguer: creació del Parc-EduLab a l’Institut Verdaguer de la Ciutadella  

 

Aportacions dels temes tractats: 

Veina Amb l’exposició d’intervencions en aldarulls 
de la GUB donava la sensació que això 
s’estava acabant. Però hi ha molts veïns/es 
que no podem descansar per el soroll i que 
estem farts de trucar al 112. 

A la Pl. Sant Agustí Vell hi ha un parell de 
bar on es concentra molta gent. 

Volia proposar fer una taula rodona amb el 
Districte, cossos seguretat i veïns, per a 
tractar el tema. 

 

AAVV CASC ANTIC No es fàcil poder votar als pressupostos 
participatius. Als Punts dels Centres Cívics 
es podrà votar? 

També volem constatar les queixes del 
veïnat per temes de soroll. 

Si, es podrà votar en aquests punts 
habilitats. 

Veí Volia plantejar que aquest espai de Mestres 
Casals Martorell és un espai molt utilitzat 
per veïns i per temes de circ i que és una 
llàstima que es construeixi el casal d’avis 
aquí.  

Demana a l’ajuntament que faci una reflexió 
sobre la possibilitat de construir-lo en un 
altre lloc. 

Fa anys que parlem d’aquest tema, 
no hi ha solars per construir el què 
volem construir. El solar dels jutjats 
està cedit a la Generalitat. 

La gent gran del Casc Antic, ha 
d’estar al Casc Antic, i no hi ham és 
espai al barri amb qualificació 
d’equipament. 

Des que es va fer el procés 
participatiu ja se sabia que era 
temporal. 

Veina Sóc d’una associació interessada en aquest 
espai, però puc entendre la necessitat del 
territori. 

Aquest projecte es va treballar en 
Consells de Barri de forma 
presencial. 



 

Es podrien plantejar processos participatius 
entre els/les veïns/es, i incloure a les 
persones que no poden arribar per la bretxa 
digital 

No tothom hi està d’acord. Però 
l’administració pren la decisió en 
funció de tot el que ha escoltat. És 
una de les reivindicacions del barri. 

 

 

 
2.- Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023. 

 
El Conseller David Pequeño, fa exposició de les línies d’actuació del Pla de Desenvolupament Económic, i es 
proposa poder fer una dinàmica participativa en dos grups. 

Resum de les Intervencions 

GRUP 1: possibles idees per desenvolupament econòmic: 

Bicis abandonades: poder fer una acció en relació al reciclatge i a la formació 
Traductors per Serveis Socials 
Deixalleria al barri: punt de recollida 
Equip d’educadors ambientals (reciclatge) 
Recollida porta a porta (cooperativa gent del barri) 
Escola de Fred Industrial, amb Barcelona Activa, per fer formació 
Crear centre d’oficis 
Recuperar figura del “sereno” 
Pintar persianes 
Crear espai professional-cultural 
Centre on formar-se i produir activitat cultural 
Generar xarxa de cultura 
Joves en risc d’exclusió: participació en projectes per vincular-los 
 

GRUP 2 

Promoure/fer difusió dels punts de foment de l’ocupació per joves 
Importància de fomentar sectors econòmics no depentents dels turisme. 
Recuperar oficis i artesania del barri 
Necessitats de ser un barri enxarxat, importancia que les xarxes del veïnat tenen en conomia, com a impulsors 
d’iniciatives que reverteixen en el barri i en els comerços de proximitat. 

Necessitat de connectar comerços del barri amb les escoles de segona oportunitat 
Importància que els BPO reverteixin en el veïnat. Priorització de veins 
Impulsar escoles d’oficis 
Prioritzar pressupostos en clau d’economia social 
Millora de la seguretat 
Pla d’habitatge 
Foment del comerç/intercanvi 
 



 

El Regidor fa aportacions a les idees sorgides dels grups: 

Ens acompanya la Patricia Polo que é la responsable de Barcelona Activa, en aterrar les polítiques econòmiques 
al Districte. 

En temes de reciclatge, estem d’acord. És l’activitat d’una entitat que s’ha promogut des d’Impulsem el que Fas i 
és una de les línies del Pla d’Acció del Pou de la Figuera. 

El “sereno”, ha passat a la història, ara tenim la Policia de Barri. 

Estic d’acord en la necessitat de la xarxa. Les institucions soles no ens en sortim, hem d’escoltar les entitats i 
treballar en clau comunitària. Al Casc Antic, hi ha moltes associacions de comerciants, la voluntat de 
l’administració és que treballin juntes, que es puguin fer fires de dinamització econòmica. 

Estem d’acord en que els BPO reverteixin en el veïnat 

En relació als pressupostos socials, l’ajuntament de Barcelona és que el més destina a l’àmbit social.  

El proper 29/6 al Consell de Dinamització Comercial del Districte us explicarem quines mesures surten en el Pla 
de Dinamització Econòmica.   

3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

S’obre el torn obert de paraules per ordre de ma alçada. 

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Hortènsia: Queixa del soroll provocat per la gent que hi ha a les nits 
al carrer, bevent i molestant. 

Som coneixedor i no és una situació nova. 

No hi ha punts de musics al Parc, per tant, no tenen llicència. Es un 
tema de GUB. Hi ha patrulles itinerants per el barri i el districte. 

El Ps. Lluis Companys és un espai d’intervenció de la GUB. Intentem 
que hi hagi menys activitats organitzades. Hi ha moltes entitats que 
volen fer activitats al Ps. Lluis Companys, intentem no donar persmis 
i limitar molèsties i activitats. 

Es impossible tenir sempre una patrulla allà. 

Carolina: soc veïna de Ps. Lluis Companys en els darrers temps hi ha 
molt soroll (musica) a totes hores. Ha d’haver-hi alguna manera de 
normativitzar o fomentar altres espais per a convivència veïnal 
També hem sentit que no deixaran entrar als gossos al Parc de la 
Ciutadella, perquè comporten problemes amb la biodiversitat. Els 
propietaris en general, són cívics. Es podria mirar de compartir 
horaris. 

C.C: Pregunta si tenen previst tancar l’accés de persones amb 
gossos al Parc de la Ciutadella. 
- tenen registre d’atacs de gossos a aus nidificants? 
- l’ús intensiu del parc no va en contra de la biodiversitat? 
- tenen intenció de prohibir algun altre us o activitat? 

Es va pensar en habilitar zones d’ús exclusiu per a gossos. Espais no 
compartits. 
Tot el que es va parlar en el darrer plenari, està aturat. 
Si es torna a tractar el tema, ho podem contrastar amb vosaltres, a 
dia d’avui poden entrar al Parc. 

E.M: parla dels problemes d’inseguretat i brutícia al barri i també de 
la prohibició d’us del Parc de la Ciutadella per a passejar els gossos 

 

Natasha: problemes que generen les terrasses als veïns i veïnes. Va haver-hi 500 peticions de vetlladors addicionals: se’n van denegar 
300, i es van aprovar 200. Es van denegar tenint en compte la 
configuració urbana i els problemes de soroll. 
S’han donat llicències de vetlladors que ocupen espais de cotxes. 
Pot ser que hi hagi restauradors que posin més terrasses de les que 
tenen llicència, però s’han donat de manera que no interfereixin el 
pas dels vianants. 
No totes les que hi ha actualment es quedaran, s’han de revisar i 
comprovar que no generin molèsties 
 
 

GENAB: Proposo que el barri  de Sant Pere, pugui incloure’s en el 
projecte de recollida porta a porta. Volia saber com funciona en 
d’altres districtes. 

Ho comunicarem al departament corresponents. Es va començar a 
Sarrià i va funcionar molt bé. 
Ara a Sant Andreu, en una setmana i mitja, s’ha arribat al 75% de 
recollida. Malgrat la polèmica mediàtica, tècnicament el resultat és 
positiu. 
No està previst fer-ho al barri de Sant Pere, no ho tenim a l’agenda, 
però podem plantejar-ho a ecologia urbana. 

Dani: Vull plantejar el problemes que generen les persones que 
freqüenten el CAS Lluis Companys 

.es fa la diagnosi per elaborar un pla d’acció per involucrar totes les 
administracions i serveis implicats, per a coordinar serveis. 



 

És un CAS Petit 
S’Activarà un punt beta de GUB amb servei de neteja. 

A.L: Hi ha terrasses il·legals 
Bar Andorra: té dues terrasses que no pot posar 

Han de posar el número de taules i cadires autoritzades i no poden 
utilitzar el mobiliari públic. Hi ha hagut inspeccions que s’han 
comunicat, si poden més taules de les autoritzades es tindrà en 
compte en la pròxima revisió de terrasses. 
Es fan batudes d’inspeccions i s’obren expedients, i en les 
renovacions es mirarà si tenen expedients oberts. 
L’equip d’inspeccions s’ha multiplicat per x3 des del mandat passat, i 
ara fan inspeccions nocturnes.  
 

Angel: hi ha terrasses que posen més taules, que utilitzen els bancs 
públics.. 

 

El Regidor informa de les pròximes dates: 

19/6 Presentació Pla Acció Pou de la Figuera 

15/6 Audiència Pública, on es presentarà la mesura de govern del Pla d’Acció 

15/6 Plenari Extraordinari. 

 

Es dona per acabat el Consell de Barri,  

 

Es tanca el consell de barri a les 20:45h.  

 

 

 

 

 

 

 


