
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 
Data: 09 setembre 2020 
Lloc:  Centre Cívic Pati llimona 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
      

Consellers: 
Jess Gonzàlez ( bcn-comu consellera Tècnica) ; Patricia Martínez ( bcn-comu Consellera Gòtic); Patricia 
García ( Psc Consellera Gòtic); M Jose Chacon ( Juntsxcat); Tahir Rafi Khanum ( ciutadans) ;Laura de 
la Cruz ( ERC); Alba Segura ( ERC)  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Gerard Verdés ( Tècnic Participació); Mariona Buxadé ( Tdb-Gòtic); Mercè Pérez ( Biblioteca Andreu 
Nin) 

Assistents representants d’entitats: 
 Teresa Picazo ( AV-Gòtic); M Jose Garcia (Roca en moviment); Teresa Caja ( As. veïns i comerciants 
Avinyó); Diego Swrstein ( AV.Gòtic); Carme Castells ( Amics barri de Sant Just) ; Patricia Ferrer ( As. 
amics Plaça Reial) 

Veïnat a títol individual:  
Andres Ibañez 
 

Ordre del dia: 

 01. Proposta Contingut proper Consell de Barri Gòtic del 30 setembre 2020 

02. Seguiment compromisos consell de barri gòtic    

 Per consultar l'acta del consell de barri anterior visitar:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Desenvolupament de la sessió: 

Per mesures preventives del Covid 19 la sessió s’ha convocat amb un aforament presencial màxim de 10 
persones i  amb  connexió telemàtica. 

S’expliquen les funcions de la comissió de seguiment que son les que s’indiquen en els punts de l’ordre del dia. 

Es recorda que el darrer consell de barri es va anul·lar en motiu de l’estat d’emergència per situació sanitària.  

S’obra un torn obert de paraules per aquells temes vulguin destacar per el proper consell de barri.  

Acta de: 



 

01. TORN OBERT DE PARAULES 

Diego. Proposa presentar el projecte  que com associació de veïns varen aportar al Decidim. Barcelona en 
l’elaboració del PAM.  Es tracta d’un mapa interactiu amb propostes d’ubicacions de fonts, bancs i papereres per a 
la millora de la veïnificació del barri. Es pot trobar en aquest enllaç: 
https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3733/proposals/17971/embed.html 

Teresa P. Pregunta en quin punt està el PAD. Es volia treballar en el consell de barri que es va anul·lar i 
desconeixen com han quedat les propostes ni què s’ha acordat.  

Exposa també queixes en referència a l’estat de neteja del barri, tant durant el confinament com després d’aquest.  
Mostra preocupació per l’augment de persones sense llar dormint als carrers del Gòtic, i la previsió que amb 
l’impacte de la crisi aquest fet pugui agreujar-se.  Com s’està intervenint des dels serveis municipals.  

Patricia F. Queixes en relació a la presència de llauners en els pocs actes de via pública que es desenvolupen i la 
manca d’intervenció de GUB.  

Andrés I. El confinament ha retornat el descans nocturn dels veïnatge del Gòtic. Demana que es procuri la no 
reobertura de locals d’oci nocturn al carrer Escudellers i en zones on hi ha veïnatge. Confirma la necessitat 
d’intervenir en persones sense llar.  

Carme C. Mostra preocupació per l’augment de persones dormint i consumint en la plaça de Sant Just. Persones 
amb problemàtica de salut mental i consum, produint situacions d’intimidació i incivísme.  

Mercè P. Voldria saber quines son les mesures que el Districte ha engegat o pensa incorporar davant la crisis 
provocada per la pandèmia.  

Conèixer la situació del CAP-Gòtic, que s’ha fet i quines son les propostes.  

Saber intervenció amb les persones sense llar, conèixer si ha canviat el perfil, persones provinents de 
desnonaments ? Com ha impactat la crisi en el barri. 

Teresa C. Es summa a la manca de neteja dels carrers. Brutícia que no es recull en tres dies. Queixes en relació 
al soroll en la recollida de mobles a la matinada. Estan pendents encara de netejar moltes faroles.  

Preocupació per la crisi comercial, moltes botigues no han obert. Interès en que el Districte incideixi en les 
llicències de nous negocis que obrin, que siguin destinades al veïnatge o barcelonins. El Gòtic hauria d’estar molt 
blindat a nivell de llicencies comercials. La gent està marxant perquè no pot pagar els lloguers dels locals.    

No hi ha presència de Guardia Urbana. Sensació d’inseguretat. Augment robatoris. El Gòtic està abandonat.  

 

02. PROPOSTA CONTINGUT CONSELL DE BARRI  
 

L’equip de govern està preparant una mesura de govern que parli  de com afrontar  la situació post Covid a Citutat 
Vella.  
La mesura s’establirà en quatre línies. 
 

 Drets Socials: infància, gent gran, col·lectius vulnerables, serveis socials. 
 Salut i Cures: Serveis d’atenció domiciliària; salut mental, atenció a la salut 
 Dret a la Ciutat: Espai públic, millores de neteja , convivència i espai públic, recuperació espais de lleure i 

joc 
 
Es proposa que en el consell de barri es pensi en clau barri, incorporar propostes i preocupacions en el  

 
Gòtic. En aquest sentit es podria aprofitar el mapeig fet per l’ASS. de veïns del Gòtic com a proposta. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/f/3733/proposals/17971/embed.html


 

 
En la mesura de govern es poden incorporar moltes de les propostes i preocupacions que han suggerit els 
membres de la comissió de seguiment.   
 
En referència al CAP-Gòtic. S’ha buscat un emplaçament temporal per a fer cribratges de Covid. S’instal·larà una 
carpa a la plaça Joaquim Xirau d’uns 60m2. En breus també s’instal·laran 2 mòduls tipus container a la mateixa 
plaça.   Per poder enquibir els mòduls s’hauran de moure elements ubrans.  
El baixos de l’ Aprop també s’adequaran per tal que el Cap pugui fer-ne ús.  
En quan a la reubicació definitiva , es a encarregar un estudi que trobés un emplaçament amb l’Institut Català de 
la Salut. S’està mirant amb criteris de temporalitat ( quan temps tardarà )i d’efectivitat ( costos econòmics i 
viabilitat). L’estudi es presenta la setmana vinent per tal de poder prendre decisions. L’equip de govern s’està 
reunint amb el CAP.  Cal tenir present que l’Institut català de la Salut en tè la responsabilitat, el Districte 
col·labora en fer-ho efectiu.  
 
La consellera tècnica confirma que el Cap Gòtic serà un dels punts informatius.  
 
Diego. Opina que s’ha donat una manca de diàleg amb el veïnatge en la concessió de terrasses extraordinàries. 
La plaça Regomir està plena de vetlladors, com el carrer Paradis, Plaça Manuel Ribé. L’augment de terrasses 
provoca molèsties i sorolls, així com dificulta la veïnificació. Proposta de recupera espais per veïns i comerços de 
proximitat, diversificar l’oferta comercial.  
 
Queixa en referència al lloguer de bicicletes i motos per part de plataformes privades, ocupant espai públic.  
Exposa el temor de que quan acabin les mesures preventives per covid, la situació es torni a repetir , perdent de 
nou la possibilitat de gaudir dels carrers. 
 
Teresa P. Proposa reflexió en referència al que ha estat el turisme al barri. La situació actual és temporal, i es 
pot reproduir, com diu el Diego.   
Denuncia que continuen mantenint-se els captadors per a cannabiques. Es pregunta com poden estar obertes en 
aquestes circumstàncies. 
 
M Jose. Exposa estar d’acord en els punts que han exposat el Diego i la Teresa P. 
 
Andres. Es suma a les propostes. Afegeix que les places no haurien de ser solars on es poden ubicar edificis o 
serveis. Les places tenen un us públic de lleure de veïnatge, i en el Gòtic en manquen. La plaça Joaquim Xirau ja 
està col·lapsada per moltes activitats.  George Orwell es una gran terrassa. Reitera la necessitat de treballar per 
tal que no es repeteixi el mateix sistema dedicat al turisme i oci nocturn.  Objectiu de recuperar habitants per el 
barri.  
 
Consellera Tècnica es suma en el desig de que el Gòtic sigui un barri amb veïnatge.  
Informa que la dotació extraordinària de terrasses s’ha decidit i gestionat des de serveis centrals de Barcelona.  
 
Merce P. Proposa un canvi de nom en el títol a treballar, donat que no estem en post covid, sinó en ple covid.  
 
Proposa també conèixer quines mesures s’estan prenent a nivell d’habitatge, davant els pisos buits per la 
caiguda del turisme. 
 
Consellera Tècnica. Exposa que moltes ofertes de lloguer en l’actualitat es fan amb contractes de curta durada, 
que s’ajusten a la normativa d’arrendament urbans, però que esperen que es reactivi el turisme evitant llogaters 
amb contractació de 3 anys.  En el consell de barri es pot donar informació respecte ofertes habitatge.  
 
ACORD TEMA CONSELL DE BARRI 30 MARÇ 
 
Debat sobre les línies d’acció post Covid-19 al nostre barri 
 
 

Es tanca sessió a les 20:00h. 
 



 

 
 

 

 
 
 
  

 


