
Acta consell de barri 26/02/2019 del  CASC ANTIC 

C.Civic Convent de Sant Agustí.        

Assistents:  
 
Ciutadanes i ciutadans: 21  
Representants d’entitats: 8  
Altres (consellers, tècnics i ponents) 6 

Representants de les següents entitats: 
- Espai Gos 
- GENAB 
- Fundació Comtal 
- Ass. Santa Caterina, Veïns i Comerciants 
- Casal del Pou de la Figuera 
- Ass. L´Esquitx 

 
REGIDORA DISTRICTE:  GALA PIN 
CONSELLER TÈCNIC DTE. JORDI RABASSA 
 
Representants/ Tècnics Municipals: 

Neus Chas – Direcció Serveis a les Persones i Territori 
Espe Busquets – Coordinadora Serv. Persones i Territori 
Natàlia Matesanz – Tècnica de Barri 
 

ORDRE DEL DIA:           

0. Benvinguda  
1. Punts informatius  

-  Actuacions en marxa/ previstes  
- Altres informacions d’interès  
- Balanç de mandat (2015-2019) 

2. Tema central: EL PARC DE LA CIUTADELLA  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb26022019
cascanticesborranyfinal.pdf 
 
3. Torn obert de paraules 
 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb26022019cascanticesborranyfinal.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb26022019cascanticesborranyfinal.pdf


0. La sessió s’inicia a les 19.30 i la Regidora del Districte de Ciutat Vella Gala Pin dóna la 
benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia. La constitució de la taula: Jordi Rabassa 
(conseller del Casc Antic) 

2. EL PARC DE LA CIUTADELLA 

En base al diagnòstic presentat de la situació del Parc de la ciutadella, es realitza dinàmica 
participativa, on s’identifiquen mancances i potencialitats de l’espai. 

Grup 1 En relació al plantejament de necessitat de ZUC 
per gossos. Unes veïnes pregunten d’on surt tot la 
necessitat de abordar el tema dels gossos?? 
 
Aspectes negatius: 
1.Vehicles 
2.manters 
3.ús econòmic del Parc, que provoca que es 
malmeti la gespa.  
 
Es demana no fer-ho jardí històric  
 
4.brutícia (es demanen papereres reciclatge)  
5. s’informa que hi ha un forat tanca pipi-can 
6. Alguns veïns pregunten on vehicular queixes? 
7.Dones que donen d menjar coloms. 
8. es demana ampliació zona oques a l’estiu 
 
Aspectes Positius:  
1-gossos puguin anar sense lligar  
2-es proposa poder augmentar sancions en mala 
pràctica.  
3-es demanda augment fonts, lavabos, fonts per 
animals. 
4-es planteja que l’ajuntament promogui ús cívic 
del gos. 
5-es planteja necessitat d millora il·luminació 

Es planteja poder fer sessió 
informativa sobre la normativa i 
la seva interpretació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’informa del telèfon del civisme 
i IRIS. 

Grup 2 1.es conclou que qui més utilitza parc, és la gent 
amb gos. 
2.Es planteja que hi ha entitats del barri que han 
deixat d’anar al parc amb nens, per la normativa 
municipal. 
3. es demana més llum/lavabos 
4. es planteja problemàtica de Brutícia  
5. Queixes per robatoris 
6.Queixes per VMP 
 
Propostes:  
1-es proposa augmentar llum/lavabos/papereres. 
2-Possiblitat creació Horts comunitaris. 
3-en relació als Gossos: accés lliure a la ciutadella, 
pactar horaris d’accés lliure amb zones exclusives. 
 

Ho portarem a espai treball del 
parc ciutadella. I mirarem de  
fer-vos retorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’informa que hi ha una Taula  
de treball zones us compartit. 

 

3. Torn obert paraules 



 

 

Preguntes/comentaris    Respostes 

Un veí, exposa que a Pl. Mestres casals hi 
pernocta un indigent: que és mala imatge pel 
barri, arrenca  cartells d la botiga, fa foc...  

SIS/GUB ha fet contacte. S’està pensant quina 
intervenció. s’està actuant. No és qüestió rapida 

Es plantegen queixes en referència a la 
Cannàbica del c/freixures per Circulació 
toxicòmans.  
També es refereixen al Bar freixures per 
consum al carrer, ... 

S’informa que la Cannàbica té llicencia.  
S’està mirant bar freixures en relació normativa. 
i edifici okupat delinqüencial: Hem contactat amb 
propietari demanant que posi denuncia per poder 
intervenir.. 
Fa 1 mes es va desallotjar local freixures/sant Pere 
mes baix. 
Mossos i GUB estant intervenint fa 2mesos 
Al c/Assaonadors es va desocupar pis problemàtic. 
Al Pou, s’estan fent intervencions. Es van retirar 
cadires, s’ha desplaçat punt beta. 
Edifici okupat de Jaume Giralt, 7 està denunciat. 
S’ha mirat de tancar un Wifi que estava obert a la 
zona del Pou. 

Diverses veïnes plantegen una situació 
gravíssima al barri en relació a la inseguretat. 
Diuen que no hi ha intervenció policial. 
Robatoris a partir 22h fins matinada. Amb 
agressions. 
Insults cap a les dones. Amenaces.  
“Viure amb por a ser atacada” 

-s’exposa que l’any 2018 s’han augmentat 
considerablement les hores extres de GUB. 
-Estem fent pla per augmentar dotacions policials 
abans de setmana santa. 
-es demana, que es comuniquin punts negres en 
relació a inseguretat. 
-Estem fent auditoria en enllumenat 

Una veïna planteja problemes de soroll a les 
nits: a partir 23h. fins 04h.. Molt soroll de 
crits, baralles.. aldarulls 
 
c/ basses de sant Pere, hi ha dos bars. I 
consumeixen al carrer. 

Objectivament, les dades de soroll han disminuït. 
El pla d’usos anava en la línia d’evitar nous negocis 
d’oci nocturn. 
 
-Comuniqueu carrers concrets 

Un veí planteja que al c/Sant Pere més alt, 32 
/ pass. Manufactures:  
1.A ma dreta hi havia una paperera, aquesta 
setmana l’han tret...l’han canviat d lloc, 
només pels clients dl restaurant. L’han posat 
a l’entrada d centre excursionista. 
2.Aparcament d motos, que no està pintada 
les ratlles 

- Mirarem de posar la paperera al seu lloc i 
treure la que hi ha a la porta dl centre 
excursionista. 

- Mirar perquè es va treure pintura d motos. 

Des de GENAB, es plantegen dos temes: 
1.S’acaba contracte gestió escombraries. 
Tenir en compte reducció residus canvi 
climàtic. 
3/4/19 GENAB convoca taula rodona a St. 
Pere Apòstol. 

 

Un veí planteja: 
1.c/bou de sant pere,5. Al rehab. façana, es fa 
canvi fanal n3. Zona ombra. 
2.freixures. Club cànnabis. Finca ocupada 
3.grup delinqüencial pou d la figuera. 
Intenten entrar a finques amb intenció 

 
-mirem tema fanal, i el perquè es va desplaçar. 
 
-en relació c/freixures: El propietari no vol denunciar. 
Tenim poques eines.  
La Cannàbica és legal, A ciutat vella no se’n poden 



ocupar/robar obrir més (n’hi ha 36) 
Es planteja tema d’Inseguretat. No hi ha 
patrulla GUB  
Molta seguretat veïnes.  
Desídia cossos seguretat. 

 
 
 

 
 
2. Restauració hivernacle: està abandonat i hi 
ha pernoctes. 

-menors: competència de la  Generalitat 
-joves ex-tutelats 
-legislació poc efectiva en furts. Augment robatoris 
violents. 
Els últims dies hi ha hagut més presència de Guàrdia 
Urbana. 
 
 
 
Hivernacle: estava previst en aquest mandat però el 
cost es molt elevat. Esta pendent 

Una veïna planteja la problemàtica amb els 
preus dels habitatges, que provoca que no 
puguin continuar vivint al barri. 

.hi ha un pla urbanístic per regular hoteler i pisos 
turístics. 
.la regulació del  lloguer és competència estatal. 
 
.s’està intentant negociar amb Estat per decret d 
regulació lloguer 
.curt termini:  unitat anti-desnonament 
.mig i llarg: cooperatives habitatges. Mes habitatge 
públic encara no influeix en preu mercat. 
. informació d’ajudes lloguer 

Un veí  comenta en relació a les bicicletes: 
falta pàrquing bicis al mercat santa caterina.  
2.Acumulació bicis velles 

.mirem si s’han perdut places de pàrquing. 

.mirar cementiris bicis 

Es planteja que al Pass. Mercantil: Es va dir 
que no hi hauria terrasses. Ikebana mai ha 
complert normativa. 

.no pot tenir terrassa en els dos carrers. No es va 
modificar la llicencia de ps. Picasso. Al passatge 
mercantil es va canviar la terrassa d lloc. 
-s’ha multat moltes vegades el parament. Revisar 
expedient i te’l podem passar 

1. Pl. Pons i Clerch. Abarrotada de motos 
2. c/fonollar: fa molta pudor d pixats 

1. Revisem si es pot fer cap actuació a Pons i Clerch 
2.mirem c/fonollar 
 

Taula de seguretat (3 persones interessades) Es convocaran 
 

1 inseguretat al Pou d la figuera. Zona a 
protegir per tots.  
Part de baix. Amenaces. Intents de trencar 
porta del carrer.  
Donar autorització a Giovanni per posar 
terrassa perquè serviria de vigilància.  

 

 

El districte de Ciutat Vella, té a disposició de qui estigui interessat, la gravació de l’àudio del 
Consell de Barri. 


