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Acta de: Consell de Barri del Casc Antic 
 
 
Data: 13.10.2020 
Lloc:  Claustre del CC Convent de Sant Agustí 
Hora:  18:30h 

___________________________________________________________________________  

Assistents: 
President:   Jordi Rabassa 

Consellers:  Jèssica Gonzalez ( Bcn-comú); Andrés Pérez ( Bcn-comú); Joan Julivert ( Psc) ;  

Jordi Callejo ( ERC); Julia Barea ( C's); Maria Chacón ( Juntsxcat) 

 
Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Coordinació DSPiT:  Tècnica de Barri del Casc Antic; Tècnic Participació; Directora DSPIT, Foment 
Ciutat, regidoria Drets Ciutadania i Participació 

 
Assistents representants d’entitats: 
 

GENAB: 1 / Casal de Barri Pou de la Figuera: 3 / CERCA: 1 / Casal de Joves Palau Alòs: 1 / Esquitx: 1 / 
Sindicat de l’Habitatge: 3 / Fundació Comtal: 1 / Fundació Adsis: 2 / Fundació La Roda: 1 /AAVV Casc 
Antic: 3 / Sindicat Casc Antic: 2 / Born Comerç: 1 / Fundació Comtal: 1 

 

Veïnat a títol individual: 12 
___________________________________________________________________________________ 

Ordre del dia: 

1. Punt informatiu: 

2. Punt central: Presentació mesura de govern per afrontar els efectes produïts per la  

   pandèmia. 

Debat: Conviure amb la pandèmia al Casc Antic. 

3. Torn obert de paraula 

_____________________________________________________________________________________ 
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Desenvolupament de la sessió: 

0.-Benvinguda i presentació per part del Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa de les Conselleres del Casc Antic, 
Andrés Pérez i Joan Julivert , així com de la Consellera Tècnica Jessica Gonzalez.  

S’explica la definició, estructura i dinàmica del Consell de Barri.  I es contextualitza la ubicació i mesures sanitàries 
que s’han pres per a poder fer els Consells de barri en espais oberts, per a poder promoure la participació de tots 
els veins i veines. 

S’informa del servei de transcripció per a que les persones amb dificultats auditiva puguin seguir el consell de 
Barri, a través del text de les pantalles. 

1.-PUNT INFORMATIU.  

1.1.Estat d’obres.  

S’informa de les obres en procés i properes.  
 
- Casal Gent Gran a Mestres Casals Martorell: es farà un casal de gent gran amb pisos dotacionals, amb zones 
comunes. L’inici de les obres s’ha endarrerit per el tema COVID i per un conflicte amb els veïns del costat.  
Inici obres: setembre 2021 i duraran 15 mesos. 
 

1.2.Altres punts d’interès 
 

● PAD / Pressupost Participatiu. 
● Espais per les escoles al Casc Antic 
● Autorització excepcional llicència de Terrasses. 
● Campanya “Ciutat de Vianants 2020” 
● Actuacions en l’enllumenat 

 
● Pla d’Acció del Pou de la Figuera 

 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cdb_casc_antic_20.10.13_0.pdf 

 
2.-Conviure amb la pandèmia al Gòtic. Presentació mesura de Govern 

El regidor exposa la proposta a debatre.  Es presenta una mesura de govern per a fer front a les situacions 
d’impacte social i econòmiques provocades per  la pandèmia  pel Covid-19 . Respon a una necessitat de que les 
polítiques es reorientin per fer front a les necessitats prioritàries actuals.  

Es proposa una mesura de govern com a full de ruta per fer front a una bona part de les conseqüències de la 
pandèmia i del confinament  prioritzant aquells col·lectius i sectors més desafavorits i amb mesures de diferent 
abast temporal i enfocament diversos. 

La mesura de govern es planteja amb tres eixos d’acció: 

1.-Treballar un model econòmic més resilient (posant l’economia al servei de la vida, dels veïns i veïnes, i com 
podem pal·liar els efectes més immediats de la crisi), mitjançant:  

1.- La creació d’Ocupació de Qualitat  

2.-Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics: 

Àmbits d’actuació: Salut i cures; serveis socials; feminismes; infància i joventut; educació; transició digital; 
persones grans i envelliment; habitatge; participació , Acció comunitària i innovació democràtica.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cdb_casc_antic_20.10.13_0.pdf
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3.-Consolidar el dret a la ciutat. 

- Com pensar un espai públic amb perspectiva de gènere, que respongui a les necessitats de 
tothom;  

- Com podem fomentar la mobilitat sostenible.( en aquest sentit aquest barri té vies amb molt de 
trànsit al voltant)  

- Fer front a l'emergència climàtica. 

El regidor proposa fer debat sobre propostes de millora concretes en relació alts tres eixos i els diferents àmbits 
d’actuació.   

Es distribueixen en tres grups de debat dinamitzats cada un, per els conselleres del Casc Antic i consellera 
tècnica. 

Un representant de cada grup exposa les propostes recollides:  

ÀMBIT: ECONÒMIC 

- Oferir ajudes per a promoure la utilització dels baixos/locals. 
- hi ha molts tallers artesanals que estan tancant. Com es pot fer per protegir l’activitat artesanal? 
- Promoure un circuit d’artesans del barri / xarxa local de consum, a nivell de comunicació. Donar a 

conèixer la xarxa comercial del Casc Antic. 
- Fomentar la formació ocupacional en d’altres àmbits amb més possibilitat d’inserció laboral: mecanica…  
- Projecte RECICLETA: de reparació i reciclatge de bicicletes. Pensar en projectes semblants. 
- Aprofitar els tallers d’oficis del barri i encaixar la formació de joves amb aquests, i connectar per a 

facilitar la inserció laboral. 
- Com reactivar economia després de dependres del turisme. 
- Formació i feina en sector de les cures. 
- Promoure cooperatives / responsabilitat social. 

 

ÀMBIT: SALUT I CURES 

- Oferir espais de suport per fer gestions (Palau Alòs ofereix un ciber-espai per a joves) 
- CAS LLuis Companys: augment dels problemes de convivència a la via pública al voltant del CAS. 
- recursos persones sense llar: els recursos no son adequats per als joves sense referent. pensar en un 

projecte adequat a les seves necessitats / perfil: centre de dia, taquilla… 
- Crear espais de recursos compartits. 
- Problemes en condicions d’habitatges per a poder mantenir una higiene i aïllaments per evitar augment 

contagis COVID. 
- Ajuts econòmics per productes bàsics 

 

ÀMBIT: DRET A LA CIUTAT 

- Ocupació excesiva dels aparcaments de bicis d’empreses privades.  
- Regulació patinets: horaris (per soroll), regular material de les rodes… 
- Millorar la neteja dels carrers 
- Augmentar els punts de reciclatge de residus al Districte 
- El Casc Antic s’ha buidat de veïns/es i pèrdua de cohesió social. Com reconstruir, enxarxar… amb 

impacte en l’administració. 
- accés vertical: falta d’ascensor en finques del barri: provoquen aïllament gent gran i faciliten la 

gentrificació. Poder relacionar la instal.lació d’ascensors amb formació i inserció laboral. 
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El regidor fa un retorn als temes plantejats en les propostes anteriors: 
 

- Apareixen temes recurrents: artesania, oficis, formació… Amb el Pla d’Acció, si pensem amb formació de 
joves, haurem veure de quina manera, a través de Barcelona Activa, es pot trobar un projecte que doni 
servei, que formi i ocupi gent del Barri. l’objectiu és enxarxar, promoure inserció dels joves. 
 

- en relació a la protecció d’activitats artesanes i baixos: els ajuntaments no tenen capacitat de regular 
l’activitat dels negocis, poden regular-ho en base a l’impacte que tenen en l’espai públic (Pla d’Usos). 
El programa de Baixos de Protecció Oficial, és un gra de sorra, tenir-ne 4-6 al Casc Antic no genera gran 
impacte al barri, però no hi ha més baixos municipals. Ens agradaria obrir una línia de BPO, no propietat 
municipal, de lloguer en que l’Ajuntament pogués mediar… 
 

- en relació a l'aïllament de la gent gran: en aquesta mesura de govern, es preveu la creació d’un equip de 6 
persones per detectar persones grans que es troben en situació d'aïllament i dirigir-les a recursos. 
 

- en referencia a les mesures d'aïllament COVID: si hi ha persones que viuen en nuclis on no poden fer 
l'aïllament de forma adequada, hi ha un servei que ofereix allotjament en condicions de seguretat. 
 

- Plantegem fer prospecció real de perquè estan tancant els negocis i quin tipus de negocis estan tancant. 
per quan pensem en la dinamització econòmica enfocar-nos cap a aquells. 

 
El regidor comenta que algunes d’aquestes accions estan incorporades a la mesura de govern, i es valorarà la 
possible incorporació a la mesura de govern, de les propostes fetes. 
 
Les mesures concretes de la mesura de govern estan penjades a la web del districte:  
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/el-consell-plenari-aprova-la-mesura-de-govern-ciutat-vella-
davant-la-crisi-produida-per-la-covid-19_996433 
 
3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

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

Exposició demanda o pregunta: Resposta regidor: 

veïns:  
.es queixa de la “narco-sala” de Davant de Portal Nou. Diu 
que es gestiona malament, perquè els usuaris/es 
consumeixen al carrer i generen brutícia.. Hi ha baralles, 
vidres.. els nens no passen per la vorera per anar a l’escola, i 
els serveis de neteja no poden netejar… 
Hem recollit signatures, en tenim 800  
.s’uneix a la queixa anterior: hi ha un problema, no només del 
usuaris sinó de gent que s’ha instal.lat allà, generant 
inseguretat, amenaces… Demano que es posi policia i fer 
seguiment a aquests usuaris. Entrego carta que hem enviat a 
MMEE. 

.Heu de plantejar-vos quines accions fer en aquesta 
zona.,S’ha de facilitar-los espai per estar, no només  2/3h/dia 

Entenem les vostres queixes i ja s'està treballant, amb un pla 
d'acció a l'espai Baluard i un de més petit al Lluís Companys. 
S'estan prenent mesures i espero que es vegin a mitjà 
termini. 

El centre Lluís Companys és sociosanitari que tracta 
persones amb addiccions, i la que més es tracta és 
l'alcoholisme. També es tracta la ludopatia, etc. És un servei 
públic i n'hi ha més en altres districtes. Altres districtes no 
tenen sales de consum responsable, és a dir, sales on els 
usuaris poden consumir la dosi que han comprat, i se'ls 
ensenya com poden consumir sense patir efectes nocius. 

Les persones que són allà solen tenir un perfil difícil, perquè 
solen ser persones sense llar consumidores, mentre que en 
altres districtes les persones usuàries del CAS solen tenir 
casa on dormir. Durant la pandèmia vam fer un equipament 
inèdit en què hi ha consum responsable i es passa la 
quarantena. Aquest equipament és a les Corts. Per tant, 
innovem a l'hora de generar espais així.  

Durant el confinament es van obrir 2 espais més. Aquests 
equipaments no arriben a eixugar tota la població que hi ha. 
Durant la pandèmia ha augmentat el nombre de persones 
sense sostre a Ciutat Vella. 

Sobre persones sense llar, hi ha recursos, i segur que no n'hi 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/el-consell-plenari-aprova-la-mesura-de-govern-ciutat-vella-davant-la-crisi-produida-per-la-covid-19_996433
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/el-consell-plenari-aprova-la-mesura-de-govern-ciutat-vella-davant-la-crisi-produida-per-la-covid-19_996433
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ha prou. S'està treballant en un alberg de baixa exigència, en 
què puguin dormir persones consumidores, però trigarà anys 
a fer-se efectiu. 

GENAB 
estem en estat d’emergència sanitària derivada d’una 
emergència climàtica. Hem estat pesant i recollint 
escombraries i comparant-les amb l’any anterior i hem vist 
que la recollida selectiva s’ha reduït. La fracció de rebuig està 
molt barrejada. Que teniu pensat fer sobre això? 

Podem quedar per parlar de l'estudi que heu fet, sense noms 
i cognoms, però conèixer la problemàtica, perquè s'està 
treballant el contracte de la neteja. Volem veure si les 
empreses que concursen fan alguna especificitat per a Ciutat 
Vella. Haurem d'estar amatents a les novetats 

Veí: 
Tinc una proposta per el "forat de la vergonya", que son las 
màquines de bicicletes estàtiques, que poden aprofitar les 
persones grans, 
 

Les màquines per a la gent gran em semblen molt bé. Perquè 
funcionin, em penso que cal que hi hagi dinamització, o ser a 
prop d'un centre de gent gran, etc. Però perquè hi hagi més 
ús hi ha d'haver regularitat en la programació.  

Veí: 
Soc una de les persones que va qüestionar el Pla d’Acció del 
Pou de la Figuera, pero sent el govern que sou i de manera 
participativa, proposo que se es digui Pla d’Acció del Forat de 
la Vergonya. 
 
Sobre el tema de les terrasses: és privatització del sòl públic. 
no és solució al problema que hi ha ..S’han tret bancs per a  
posar  terrasses al Forat. 
 
 
 
 

 
Jo sempre l'anomeno "forat de la vergonya", però 
institucionalment en diem "Pou de la Figuera". Malgrat això, la 
plaça no té nom oficial 
 
 
Les terrasses no són la solució a la situació econòmica; De 
fet, s'han denegat més permisos dels que s'han concedit. Les 
que s'han fet sempre ha estat sense perjudicar el vianant.  
I al Forat no s'han tret bancs per posar Mescladís.En total, a 
la plaça hi ha d'haver els mateixos espais. Hi havia unes 
cadires que eren uns bancs. Ara hi ha una terrassa d'un 
projecte social. Les cadires que s'han tret són en un altre lloc 
de la plaça 
 

Veí: a Ciutat Vella hi ha pocs punts de reciclatge: Hi ha 
recollida selectiva?? 

i en alguns punts concrets: Princesa, Francesc Cambó, 
Trafalgar... Hi ha punts de recollida selectiva. Si vas al web 
de l'Ajuntament, a Ecologia Urbana, trobaràs el plànol del que 
hi ha. 
 
 

Veïna: una petita intervenció sobre enllumenat, he sentit que 
heu posat més llum al barri, però sovint s’apaga la llum de 
molts carrers: Pl. Sant Agustí, c/montcada... 

comunicarem el tema dels talls de llum a les companyies 
subministradores 

Veïna: 
vull fer un suggeriment i una pregunta. 
-com podem arribar als veins i veines del barri, de diferents 
colors de pell, de diferent llengua… he vist que els cartells 
estan en urdú i àrab, però potser podriem fer Consells de 
Barri a les escoles o altres espais, per arribar a més gent... 

 
posem els cartells en fins a 9 idiomes, però la participació..., 
els que som d'aquí no som representatius del barri en la seva 
diversitat. Hem de fer l'esforç per anar a altres espais de 
trobada per implicar-los en projectes municipals i aconseguir 
una participació més diversa.  

AVV Casc Antic: 
.donem suport als veïns que es queixen sobre la situació 
davant del CAS Lluis Companys. 
.també fa temps que reclamem el solar dels Jutjats per a 
equipaments pel barri, que són molt necessaris. 
 
 
.una pregunta: teniu resposta per el problema que tenen les 
companyes de l’Antic Teatre? 

 
 
 
.Al solar dels antics jutjats la Generalitat vol posar-hi 
l'Audiència provincial, no ens el vol cedir. Estem negociant 
perquè ens ho retornin, però ens volen fer una cessió 
temporal, de 3-5 anys, i no hi podríem fer res. 
 
ens hem reunit moltes vegades amb ells. Tenen un contracte 
de lloguer que venç d'aquí a 7 anys. Tenim anys per anar 
treballant amb l'Antic Teatre i la propietat per trobar una 
solució. 

 


