
CONSELL DEL BARI CASC ANTIC. RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 
 

DATA: 20 de desembre del 2018 
LLOC: Convent de Sant Agustí 
HORA: de 19h a 21h 
 
Assistents 
Presidenta: Gal.la Pin. Regidora del Districte Ciutat Vella 
Consellers: Jordi Rabassa ( Conseller Tècnic); Ferran Caymel (Bcn-Comú);Oriol 
Casabella ( Psc)  
Tècnics Municipals: Esperança Busquets (Coordinadora Territorial) ; Montserrat Iniesta 
(El Born CCMemòria), Carles Vicente (ICUB), Policia de barri (GUB). 
Representants entitats/serveis: Assoc. Veïns Casc Antic, Fundació Comtal, Mediateca 
del Raval, La Fundició, Centre Sant Pere Apòstol. 
 

• Ciutadanes i ciutadans: 9 
• Representants d’entitats: 6 
• Altres (consellers, tècnics i ponents): 9 

 
 
ORDRE DEL DIA 

1) Punts informatius 
2) La memòria del barri 
3) Torn obert de paraules 

 
 
1.-Punts informatius 
 
La regidora exposa informació sobre actuacions en marxa, actuacions previstes, 
projectes en fase de redacció i altres informacions d’interès. Aquest contingut es troba 
al següent document: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb2012
2018cascanticdefinitiu.pdf 
 
1.1. Torn de paraules sobre els punts informatius exposats: 
 
Preguntes /comentaris Respostes Regidora 
Intervenció sobre Pl Antoni Maura A petició dels participants al procés 

participatiu de Via Laietana entrarà com a 
una de les coses a fer  dins la reforma de 
Via Laietana.  

 
2.- La memòria històrica dels nostres barris 
 
Tema proposat per la Comissió de Seguiment, la documentació es troba a : 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb2012
2018cascanticdefinitiu.pdf 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb20122018cascanticdefinitiu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb20122018cascanticdefinitiu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb20122018cascanticdefinitiu.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb20122018cascanticdefinitiu.pdf


 
S’exposen les polítiques de memòria del govern actual: 
 

1. Creació del Comissionat de Programes de Memòria: 
http://ajuntament.barcelona.cat/programesmemoria/ca/ 

2. Equipament de Ciutat, a Ciutat Vella:  Born Centre de Cultura i Memòria:     
http://elbornculturaimemoria.barcelona.cat/  

3. A Ciutat Vella s’ha portat a terme:     
• Mesura de Govern de Memòria Històrica i Democràtica, maig 2016  
• Constitució de la Taula de Memòria Històrica i Democràtica, octubre 

2016  
• Commemoracions bombardejos Guerra Civil     
• Senyalística: Sant Felip Neri, presó de dones de reina Amàlia, atemptat 

Papus, Escola del Mar, Casa de la Maternitat, Àngel Pestanya, Teresa 
Claramunt, Hilari Salvadó, bullangues…     

• Homenatge a l’Escola del Mar i a La Sal, bar i biblioteca de dones     
• Retirada de l’estàtua d’Antonio López     
• Cicle “1918-2018: un segle de vagues de dones”     
• Nous noms de carrers: Carme Simó, Salomó ben Adret, Pepe Rubianes 

 
S’exposen les Futures línies estratègiques de polítiques de memòria : 
 

1. Operacions urbanístiques:  
• Expulsió de veïns/es  
• Patrimoni  

2. Rec Comtal:  
• Memòria de l’aigua  
• Industrialització i moviment obrer  

3.  El Born i la memòria del comerç  
4. Noms de carrers:  

• Revisió crítica  
5. Senyalística  

2.2.  Torn de paraules sobre el punt exposat: 
 

Preguntes /comentaris/Peticions  Resum respostes Regidora/Conseller 
Ángel Vera.  
Agustina de Aragón: nació al lado de Santa María 
del Mar,  está bautizada, y tenemos 
documentación  
Associació Obrera de Concerts: la montó Pau 
Casals, en Sant Pere Més Alt número 27, el 
Politecnium, era un Ateneu, enseñaba 
electricidad, teatro, albañilería, en mil 
ochocientos noventa y pico y hasta la Guerra 
Civil. Queremos que el Ayuntamiento ponga una 
placa. 

Jordi Rabassa: 
No només estem parlant d’història, estem 
parlant de memòria. La ciutadania som 
dipositaris i hereus del passat que se’ns ha 
explicat, que recordem o del passat dels 
nostres veïns  
 



Tiphaine Veunen: 
Nosotros el 8 de marzo en Mujeres de Ciutat 
Vella, estuvimos revisando el nombre de las 
calles, vimos que había pocas mujeres y 
estuvimos cambiando el 7 de marzo por la 
noche. Y este año estábamos pensando en 
feminizar los oficios que hay. Haremos una 
reunión el 19 de enero en la Negreta del Gòtic, 
os invitamos a venir. 

Gala Pin: 
Quan diem de parlar dels noms dels carrers no 
solament vol dir canviar els noms dels carrers, 
pot voler altres coses: posar un faristol 
explicant per fer una reflexió i visibilitzar  
realitats, sense la necessitat de canviar el nom 
dels carrers. 
 

Albert : 
Tema dels noms dels carrers. Pl. Antonio Lopez: 
crec que hi ha associacions minoritàries que 
volen canviar el nom per posar el nom d’un 
home, i quina millor possibilitat tenim de posar 
un nom de dona. Som molts veïns, que volem 
noms de dones. A més, sé que com Ajuntament, 
penseu de la mateixa manera. 

Gala Pin: 
Hi ha hagut varis col·lectius que han recollit 
15.000 signatures perquè es consulti als veïns i 
veïnes de Barcelona sobre el canvi de nom de 
la Pl. Antonio Lopez amb la proposta que se li 
posi el nom de Idrissa Diallo, que és un noi 
senegalès que va morir al CIE de Zona Franca. 
Ara mateix no hi haurà un canvi de nom de la 
Pl.Antonio Lopez a l’espera del resultat de la 
multiconsulta que haurà de ser a principis del 
2020, finals del 2019, que això ja està aprovat 
com pel Plenari Municipal. Això no vol dir que 
no es pugui explicar o que no es puguin fer 
coses al voltant de què vol dir el nom d’Antonio 
Lopez.  
 
Jordi Rabassa: 
Està clar que els veïns del Casc Antic tenen 
moltes memòries acumulades. 
Hi ha temes que ja s’han treballat o hi son al Pla 
estratègic: La línia del Rec Comtal , la línia del 
Born Comercial, la industrialització i les 
indianes, les cases fàbrica. Per tant, diguem 
que el coneixement que tenim ja ens permetria 
tirar endavant activitats, senyals, recorreguts,  
xerrades,  llibres, programes amb les escoles , 
etc  
Hem presentat algunes coses, però el coixí 
pràcticament el tenim. 
No el tindríem, per exemple, del tema dels 
noms dels carrers, tot i que l’estem treballant. 

Ho trobo molt interessant això que esteu 
proposant, però crec que hauríeu d’aprofundir a 
buscar la gent adequada Doncs buscar aquesta 
gent que realment dominen el tema i coneix 
molt bé el barri,  i ens nodrirem d’ells i llavors a 
cada lloc podrem posar-hi una placa i saber qui hi 
va viure, què representava, etc., perquè és 

Jordi Rabassa: 
Temes de noms  de carrers, Hi havia una 
proposta que va sortir aquí a un Consell de 
Barri, que és al Passatge de Sant Benet, és un 
passatge que són com tres carrers, doncs que 
hi ha una part que es podria canviar mantenint-
ne un altre, allà on hi ha l’Hotel del Rec Comtal, 



veritat que això al barri fa falta, perquè es 
podrien fer moltes rutes al barri,  

per exemple. 
 
Alguns espais, com davant del CAP , és com una 
plaça, si volem que es consolidi com a plaça o 
no.  
 
O explicar per què el carrer petons es diu com 
es diu, o la història del carrer Mercaders, que 
segurament és la que concentra més història 
obrera o una de les que més de la ciutat i que 
en canvi moltes coses no hi són, no?  
 
Per tant, jo el que sí que us proposaria és de 
cara a l’any que ve, muntar algun recorregut, 
que no sigui només un recorregut explicatiu del 
barri, sinó que sigui com una forma per 
començar a treballar alguna activitat de 
memòria. Que d’aquell recorregut en surtin 
propostes. 
 

Ángel: 
puedo ofrecer facturas de Sant Pere, del tema 
textil, facturas del año mil ochocientos y pico, 
cuando se pagaban en oro o en plata. Los barcos 
que había al Puerto, venían al barrio, compraban 
mercadería y esa mercadería volvía al barco que 
iba a las Américas. Y yo tengo facturas de esa 
época. Por ejemplo, tengo documentación de 
donde se iba a hacer el Hotel en frente del Palau, 
esa esquina, que está al lado de La Salle, eso era 
un taller de joyería, que tenía la tienda en el 
Paseo de Gracia, pues tengo documentación de 
esto. Tengo un poster, por ejemplo, cosas del 
barrio. Yo no sé qué hacer con eso, y necesito 
ayuda. 
 
Tenemos la Peña Cultural Barcelonesa en la calle 
Baja, que no hay ni un letrerito. 
Detrás estaba el Centro Cultural Aragonés que los 
domingos por la tarde hacia teatro 
 

Jordi Rabassa: 
Miramos a ver la documentación 

Volia saber des de quan feu memòria? Perquè sóc 
nouvinguda al barri, aquí hi ha gent que ha arribat 
el últims anys, porten 20, 25, 30.. Son nouvinguts 
de països llunyans, el barri, no es pot entendre 
sense els veïns xinesos, paquistanesos, etc.  
M’agradaria que també es reflectís en els 

Jordi Rabassa: 
Un dels reptes, sens dubte, de la Taula de 
Memòria és com incorporem la mirada 
intercultural, a data d’avui pràcticament més 
de dos anys després, no ens en hem sortit. 
Perquè és veritat que persones que vénen 



topònims, perquè això vol dir que també fem 
multiculturalitat.  
 
 

d’altres llocs també porten les seves 
memòries, i aquestes memòries no estem 
articulant-les a la nostra xarxa. Al Raval 
posarem un faristol parlant de la llengua 
bangla i de tot un procés històric, sol·licitada 
per entitats. També en posarem un altre a la Pl 
Sant Agustí al Raval, en memòria d’un capellà 
de l’església que va ser el nexe de trobada 
d’unió de la comunitat filipina.  
Son dues propostes que provenen de les 
comunitats i que al districte les entomem. 
Però a la Taula de Memòria, en canvi, no hi 
estan representades. És un repte i hem de 
veure com ho fem. 

Albert: 
Per insistir que quan intenteu posar els noms dels 
carrers, que tinguin arrelament en el barri, que no 
vingui gent de fora d’altres associacions i ens 
imposin gent que no són del barri, perquè 
pràcticament el que és Ciutat Vella, no sé si 
arribarem a 15.000 persones, i aquestes 
associacions que m’has comentat tu, no han fet 
votar tota la gent de Ciutat Vella, ha estat de fora 
de Ciutat Vella. Intenteu que els noms dels 
carrers tinguin arrelament al barri, i siguin de 
dones. 
 
 

Jordi Rabassa: 
Aquest és un debat que podríem estar 
discutint molt, però sens dubte Ciutat Vella és 
al centre de Barcelona, és on hi ha les entitats 
de poder, etc. i és on els noms dels carrers, 
deixeu-m’ho dir d’aquesta manera, estan com 
més preuats. Els noms de carrers no són 
patrimoni de la gent del barri exclusivament, 
sinó que són noms de carrers que s’integren a 
la nomenclatura de la ciutat, per tant aquí hi 
ha certa discussió, perquè lo fàcil quan algú 
reclama un nom de carrer és portar-lo a llocs 
on s’obren carrers. Però d’aquesta manera 
està clar que li estàs donant una importància 
relativa, i aleshores aquí acostuma a haver-hi 
cert conflicte, però que nosaltres, com a veïns 
de Ciutat Vella, tampoc podem desentendre’ns 
de que som al centre de la ciutat. Amb això no 
estic dient que no s’hagin de posar noms del 
barri. En tot cas, no estàvem plantejant canviar 
cap nom de carrer, senzillament estàvem 
explicant quin és el panorama dels carrers que 
tenim, alguns dels quals són històrics, i quan 
parlem de memòria cap a on tirem cap enrere, 
doncs si la memòria per nosaltres és un tresor 
que conservem, no el conservem moltes 
vegades perquè l’hàgim viscut sinó perquè 
se’ns ha transmès.  
Compromís: Preparar una proposta amb el 
Born Centre Cultural per treballar polítiques de 
memòria més endavant al Casc Antic. 
 

 



 
3.-Torn obert de paraules 
 

Elga: 
¿En qué grupo de Trabajo podemos participar? 
¿Es el grupo de Convivencia en el Espacio Público, 
liderado por Chimeno?  
No hay un espacio con naturaleza que se pueda 
pasear a menos que sea el Parc de la Ciutadella y 
disfrutar de un paseo de calidad, a unas horas en 
que prácticamente,  no hay nadie, así que no hay 
problemas de convivència. 
Santi nos dijo que Ciutadella es complicado 
porque está a cargo de Parcs i Jardins, Parcs i 
Jardins es del Ayuntamiento, quiero entender que 
la última palabra es del Ayuntamiento.  
Me gustaría tener el apoyo de tu parte para que 
podamos acceder al Parc de la Ciutadella. 
Otro tema también, es el de seguridad, como 
mujer tengo mucho miedo a salir a determinadas 
horas aunque vaya con mi perro, se podrían 
pactar horarios o zonas por donde ir.  
Pido que se nos permita ir con el perro suelto por 
las calles peatonales de Ciutat Vella. No van a 
haber menos cacas porque estén atados. La gente 
que es irresponsable lo seguirá siendo. 
 

Gala Pin: 
Santi se referia a crear un grupo, 
específicamente para Ciutat Vella. Ciutat Vella 
es un espacio súper denso a nivel urbano y por 
lo tanto está bien que podamos también 
trabajarlo conjuntamente. 
 
En ese mismo grupo podemos plantear lo de 
los horarios de Ciudadela. 
 
Ahora bien, aunque no es inmediato, sabeis 
que están los antiguos Juzgados, ahora están 
trabajos arqueológicos. Es un terreno del 
Ayuntamiento cedido a la Generalitat para 
hacer edificios con usos judiciales(Audiencia 
Provincial).  
 
De momento tenemos un acuerdo verbal, que 
se ha de poner por escrito, 
para que nos cedan este espacio y que sea 
usado como espacio público hasta que 
empiecen las obras, que pueden tardar años. 
Mientras queremos iniciar una negociación 
con la Generalitat para que, o bien nos lo 
devuelvan del todo y podamos hacer el 
espacio público, equipamientos y viviendas, o 
bien podamos no solo hacer la Audiencia 
Provincial sino también equipamientos. 
 
 Pero bueno, estará unos años hasta que se 
construya nada. El proyecto en que nosotros 
empezamos a trabajar es para  poder hacer un 
espacio para practicar deporte al aire libre, son 
unos 11.000 metros cuadrados, lo digo de 
memoria, se puede pensar también en hacer 
una parte para perros, mientras sea solar. Una 
zona de uso compartido sin perder esta parte 
de uso compartido al aire libre porque, de 
hecho también es una de las cosas que nos 
indican los indicadores de salud en el distrito, 
que hacen falta más espacios para practicar 
deporte al aire libre.  
 

Lola: Gala Pin: 



Tenim la sort de comptar amb un dels parcs més 
bonics de la ciutat a prop de casa, el Parc de la 
Ciutadella, i ens agradaria poder seguir gaudint-lo 
malgrat la pressió turística, la brutícia i l’incivisme 
de molts usuaris que no són precisament gent 
amb gos. Hi ha tot un ecosistema econòmic al 
voltant del gos. Tota aquesta gent volem poder 
donar el millor al nostre familiar de quatre potes, 
i els passejos són fonamentals pel seu equilibri 
com a individu. Restringir la capacitat d’un 
ciutadà de gaudir de la seva ciutat en companyia 
de la seva mascota és un greuge obvi. 
L’ordenança proposada criminalitza i converteix 
en presumpte culpable a qualsevol família amb 
gos. No puc donar suport a un equip de govern 
que ens tracta d’aquesta manera. Som 150.000 
famílies, pel cap baix prop de 400.000 vots. Us 
sobren? Perquè us recordo que a les últimes 
eleccions les vàreu guanyar amb uns escassos 
10.000 vots.  
 

Aprovecho para explicar un mecanismo que es 
el Reglamento de Participación, que hemos 
aprobado nuevo i que de fet també té a veure 
amb el que comentaves tu, Albert, dels noms, 
ara explico per què.  
Reglamento de Participación por el cual se 
introducen lo que llamamos mecanismos de 
democracia directa, a través de la recogida de 
firmas que es que un mínimo de tres personas 
o una entidad, tienen que entrar por registro 
en cualquier Oficina de Atención al Ciudadano 
una petición para recoger firmas o bien para 
introducir un punto en el orden del día del 
Pleno de Ciutat Vella o del Ayuntamiento, para 
poder crear un espacio de participación o un 
Consejo de Participación concreto, para forzar 
que haya un proceso de participación o para 
introducir un punto o para hacer que el 
Ayuntamiento haga una consulta concreta 
sobre un tema. El número de firmas varía, para 
introducir un punto en el Orden del Día del 
Pleno del Ayuntamiento son 3.750, para que 
se plantee una cuestión en una consulta a nivel 
de ciudad son 15.000, depende de la 
importancia y de la incidencia, lo digo también 
porque hay una queja continuada sobre el 
reglamento de perros y también se pueden 
recoger firmas para cambiar una normativa, y 
de hecho la gente de Zoo XXI recogió 15.000 
firmas para presentar una propuesta de 
normativa sobre el zoo nueva, justamente en 
la línea de protección animal, que se está 
acabando de redactar juntamente con los 
servicios jurídicos, a partir de la propuesta de 
la entidad, para que luego se vote entre los 
partidos.  
 
Quiero decir, que hay una parte que se puede 
pedir, pero también se puede forzar (por 
decirlo de alguna forma) y es un poco la idea 
del Proceso de Participación, que cuando 
alguien no esté de acuerdo con el Gobierno, 
sea éste o cualquier otro, pueda de alguna 
manera generar…  
Ho dic també Lola perquè tu deies, podeu 
prescindir d’aquests vots? Jo espero i crec que 
no ho fem. I de fet, desitjo que com a Govern, 



ni aquest ni cap altre estigui fent coses per 
recopilar vots o no, sinó perquè entens que és 
la millor forma de governar. Això no vol dir que 
no et puguis equivocar, i que a vegades hagis 
de decidir si vetlles més per un col·lectiu o per 
un altre, però de veritat espero que no 
estiguem fent coses pels vots. Però bàsicament 
volia senyalar això del Reglament de 
Participació perquè crec que és una eina que 
també està bé que la resta de gent conegui, i 
que de fet només serà efectiva si la gent se la 
apropia i la fa seva. De fet ara mateix al Raval 
hi ha uns veïns i infermeres del CAP que estan 
recollint signatures perquè al Ple de 
l’Ajuntament es voti per poder tenir un espai 
pel nou CAP, perquè el Raval nord tingui un 
espai digne. 
Simona, comentabas el tema de la gente sin 
techo que está viviendo en la Ciudadela, se ha 
hecho este verano un plan de choque de más 
intervención tanto a nivel de técnicos de 
Intervención Social como de Guardia Urbana, 
justamente por esa sobreocupación. Lo que 
también quiero es que seamos muy 
conscientes que Ciudadela no solamente tiene 
el tema de los perros, sinó que al estar 
céntrico, hay muchísimas peticiones para 
hacer firas, eventos… A nivel de verde urbano 
necesita de vez en cuando poder reposar, y 
que lo cuidemos entre todos.  
Tema de los baños públicos: en el Born hemos 
empezado a poner, y de hecho es una 
actuación que nos han criticado mucho. Yo he 
ido a tertulias de la radio para defender los 
baños públicos. Y ahora, justamente, en marzo 
ponemos ocho lavabos públicos más, que 
suman a los nueve ya puestos, y no es todo lo 
que necesitaríamos… es un proceso de 
contratación muy largo, la cuestión es poder ir 
teniendo lavabos públicos. Aquí en concreto 
hubo un vecino que pidió uno porque hay un 
montón de gente durmiendo en la zona del 
Paseo Picasso, y así ayudaría a mejorar la 
convivencia. En otras zonas los ponemos más 
en relación al ocio Nocturno. Bueno, vamos 
viendo también según el número de quejas y 
demás.   



Habéis ido comentando muchas cosas sobre el 
cuidado animal, que entiendo que va más allá 
del distrito de Ciutat Vella. 
Si voleu més respostes o m’he deixat alguna 
cosa m’ho dieu, o si no passem al següent torn 
i si no tanquem.  
 

Ángel: 
Enfrente del Arco de Triunfo, bajando el Paseo 
San Juan, tenemos una pequeña rotonda: allí va a 
haber un choque las bicicletas que bajan del 
Paseo San Juan, las que suben por el Arco del 
Triunfo, las que vienen del Paseo Vilanova, de la 
calle Trafalgar, de la Ronda de San Pedro… y 
todas van a desembocar en esa rotonda.. Es tan 
fácil como que se baja del Paseo San Juan, se 
rodea la rotonda y ya está.  
 

Jordi Rabassa: 
  
Li vam passar a l’Àrea de Mobilitat i justament 
ho estan estudiant per veure si s’han de fer 
canvis. Porque a nosotros también nos parecía 
que era más como de sentido común.  
 

Joan: 
Estic totalment d’acord amb el que diu l’Ángel. 
Allà hauríeu hagut de passar pel voltant de la 
rotonda una direcció i una altra. 

 

Lola: 
El dubte que jo tinc com individu i com a persona, 
ja us he comentat que he nascut en aquest barri, i 
sí que es veritat que ha crescut molt la població. 
Però per què hem d’acceptar que la gent entri al 
parc, faci els picnics, faci el botellón, a primera 
hora del matí quan tu vas a passejar el teu gos, 
t’ho trobes  tot ple de vidres, com deia la Simona, 
caques humanes... Jo tinc dos gossos als quals he 
hagut de portar al veterinari per operar-los de la 
pota perquè s’han clavat el vidre del botellón 
anterior. Nosaltres hem tingut aquest espai 
durant molts anys i ara és com que ens ho volen 
prendre i ens volen relegar a espais on no hi ha ni 
una planta, ni una arbre ni una font. Són de 
ciment, durs, amb filferros... els gossos es fan 
mal, no tenen espai per córrer... Un gos no és “et 
poso 40 metres i corres d’aquí a aquí i després 
pares i comences un altre cop el mateix 
recorregut.” Això no és bo pel cervell del gos. Es 
tornaran bojos els gossos a la ciutat, els hem de 
donar el que necessiten com a individus, que 
puguin córrer, el que tu deies, un espai on 
realment puguin córrer, puguin gaudir i es puguin 
comunicar entre ells. Per una banda l’Ajuntament 

 



sempre ha fomentat l’adopció, vau fer una 
campanya d’uns gossos molt macos. El meu és el 
cinquè gos que tinc adoptat, mai he comprat, 
sempre he adoptat el que els altres no volen. 
Llavors, faig un esforç, del meu temps, dels meus 
diners, per donar-li una vida plena, però després 
l’Ajuntament em diu “No, aquí no pots. No, allà 
tampoc. No, a la platja tampoc...” Llavors no 
podeu fomentar l’adopció i després relegar-nos a 
un quartet de 30 metres quadrats, no és normal. 
Gràcies. 
 
Yo estoy contenta porque te he escuchado decir 
que Parque de la Ciudadela es una opción. 
 
 

He dicho que podríamos mirar el tema de los 
horarios. 
Molt breument, jo dic que es pot treballar, no 
faig un compromís. Entenc el que tu dius, Lola, 
puc fer aquí més de política professional i dir, 
hem fet una platja de gossos, hem pactat per 
tenir un nou centre de d’adopció a Montcada 
amb millors condicions, puc fer tota la llista de 
coses que hem fet en relació amb els gossos, 
però entenc que el que esteu demanant són 
coses de “Hola, visc aquí i vull poder tenir el 
meu gos en condicions.” Per això dic que fem 
aquest grup de treball, que us convocarem 
després de Nadal. Hi ha una part del que tu 
estàs dient que té a veure amb com cuidem la 
Ciutadella, que té a veure amb la moltíssima 
gent que hi passa, no només amb la gent que 
té gossos. Nosaltres podem fer des d’aquí això, 
el que nosaltres puguem per millorar la vida 
dels veïns que tenen gossos, perquè a més una 
de les coses que esteu plantejant, entenc jo, i 
crec que també sou molt conscients, que es 
generen friccions i és molt complicat mantenir 
un equilibri en la convivència, però justament 
té a veure com podem tenir aquesta 
convivència d’una manera pacífica. Us 
emplaço a que fem aquest grup de treball on sí 
que ens centrarem primer en les zones d’ús 
compartit, perquè és el més difícil de muntar 
en aquest districte. En el grup de treball us 
proposarem que puguem fer una reunió amb 
el Port per veure si entre varis els convencem, i 
a partir d’aquí continuem treballant.  
 tema de l’ordenança puc anar traslladant, 
com ja faig, a la gent que porta directament el 



tema de l’ordenança del Govern. Però també 
teniu l’opció i entenc  també avui per exemple 
hi ha hagut Consell Animalista, hi ha altres 
espais que estan treballant i que, evidentment 
ho podeu plantejar aquí sempre. 

 
Es dóna per tancat el Consell de Barri desitjant bon nadal a tots i totes. 


