
 

 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Casc Antic. 
 

Data: 22/11/2018 Hora: 19 h.  

Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Participants 

Nom i cognoms  Entitat  

 

Paula Serrano     EICA   

Jordi Jover     Fundació Comtal 

Albert Lázaro     Veí 

Anna Capdevila       Associació Esquitx                                             

Jordi Rabassa     Conseller BCN en Comú  

Júlia Barea        Consellera Ciutadans 

Marc Rodes        Conseller PDCAT 

Esperança Busquets      Tècnica SSPP i T. 

 

Excusen la seva presència: 

Centre Sant Pere Apòstol  

Club de Bàsquet Ciutat Vella 

 

Temes tractats 

El Conseller obre la sessió amb la presentació de Esperança Busquets, i exposant els 

temes a tractar: 

1- Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri  

2- Ordre del dia del proper Consell de barri 

 

1.-Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri  

A l’anterior Consell de barri es van tractar temes de vehicles de mobilitat personal, van 

sortir propostes que s’estan treballant , com ara el control per part de GUB, la 

problemàtica de l’escola Cervantes i la nova senyalètica específica antiskaters, es farà 

prova pilot a MACBA i Pl. Acadèmia. 

S’informa de les obres al Campillo per a un nou miniskateparc. En principi hauria 

d’estar enllestit al primer trimestre 2019. 

També s’informa que s’hauran de treure els arbres del carrer Fusina/Princesa. 

Carrer Sant Pere Més Baix: S’estan fent obres està tallat A. De Castro. Es fa el canvi de 

sentit i després les obres. 



 

 

 

Procés de Via Laietana: Ha estat molt participatiu, queda una sessió de retorn.  

Casal de Gent Gran Mestes Casals i Martorell: L’obra començarà al setembre 2019. 

Pilona Amadeu Vives: El tema és que la línia de Vodafone no arriba i per això no 

funciona, ha de quedar sempre pujada en horari d’escola. 

Passatge Manufactures: S’està fent un projecte per posar pilones i pensant en deixar 

fer càrrega i descàrrega al matí. 

Plaça Pons i Clerch: Excés de motos aparcades a la plaça, no deixa que puguin jugar els 

nens a la plaça 

2.- Ordre del dia del proper Consell de barri 

El Conseller fa la proposta de parlar de memòria, s’explica l’existència de la Taula de 

memòria del Districte de Ciutat Vella i les seves actuacions. Respecte al Casc Antic 

només s’ha realitzat un acte, la retirada de l’escultura d’Antonio Lopez. Es poden 

treballar temes de patrimoni, nomenclàtor, memòria d’expulsions, memòries diverses. 

La visió és de la Memòria com un Dret. 

Albert Lázaro comenta la possibilitat de parlar del Pla d’Educació de Ciutat Vella, Jordi 

Rabassa comenta que s’ha fet un diagnòstic i la idea és tenir un Pla per 5 o 6 anys, ja es 

va explicar en consell de barri. 

S’acorda que l’ordre del dia sigui: 

La Memòria al barri 

Es clou la Comissió de Seguiment a les 20,30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 


