
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 

Data: 20 gener 2021 

Lloc:  Enllaç: https:/meet.jit.si/Cseguimentgotic 

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);  Martin Zordan (Roca en moviment); Teresa Caja ( As. veïns i comerciants 
Avinyó); Diego Swrstein ( AV.Gòtic); ; Patricia Ferrer ( As. amics Plaça Reial); Xavier Massip ( As. Amics 
i comerciants de la Rambla);Xavier Cordomi(As. Festes Plaça Nova); Helena Bové ( As. Gabella); Eva 
Vila ( Plataforma Fem Gòtic) 

S'excusa: Carme Castells ( Amics barri de Sant Just) 

Veïnat a títol individual: 

 

 

Ordre del dia: 

 01. Funcions comissió seguiment i eleccions  

02. Seguiment compromisos consell de barri gòtic 

03.Proposta Contingut proper Consell de Barri Gòtic del 23 febrer 2021    

 Per consultar l'acta del consell de barri i comissions de seguiment  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 per mitjà telemàtic. 

 

Acta de: 



 

01. Funcions de la comissió de seguiment i eleccions d’aquesta i de la vicepresidència. 

La consellera tècnica exposa les funcions de la comissió de seguiment. La C. de seguiment està formada per 
veïnatge , col·lectius , entitats i serveis del barri així com tècnics i representants polítics del Districte.  Es 
plantegen temes per treballar al Consell de barri i es fan seguiment dels acords presos. Es poden crear grups de 
treball per a temes específics que s’han de sotmetre a l’aprovació del Consell de barri.   

Segons el nou reglament de participació ciutadana la composició d’aquest s’ha d’aprovar a cada legislatura. Per 
motius del covid s’ha anat retardant l’actual aprovació de la candidatura. S’informa als participants de la c. de 
seguiment que no ho han fet que s’inscriguin a la plataforma de decidim. Ja hi ha candidatures tant de la 
comissió com de la vicepresidència. Si hi ha dubtes posar-se en contacte amb els tècnics. Hi ha temps fins a tres 
dies abans del consell de barri. 

2.SEGUIMENT ACORDS  

Patricia M. exposa temes sorgits en la comissió de seguiment anterior, consell de barri així com en reunions que 
s’han fet amb entitats durant aquest darrer període. 
 
-Preocupació per la percepció d’augment de persones sense llar.  Es demana conèixer la intervenció dels serveis 
municipals així com les dades sobre perfils i evolució quantitativa. Es pot tractar en un consell de barri o fer un 
monogràfic. 
-Proposta de l’AV Gòtic  sobre noves ubicacions de fonts, bancs i papereres al barri. Està inclòs en la mesura de 
govern. Pot ser un punt d’informació i treball en el consell de barri. 
-Mesures concretes davant la situació de pandèmia. S’ha aprovat una mesura de govern. Es pot explicar en el 
consell de barri. Es pot passar l’enllaç per tal que els assistents la coneguin prèviament. S’han fet incorporacions 
de personal que donarà suport al seu desenvolupament. S’està fent seguiment quinzenalment de cada actuació i 
de les accions transversals per veure com evoluciona la mesura. Hi ha sessió informativa amb el grup de 
l’oposició. 
-Enllumenament. S’ha fet seguiment acurat per veure en quins carrers falla el sistema. Encara no s’ha aconseguit 
en alguns espais.  Es podria informar en el consell de barri. 
-Brutícia. Es pot informar sobre el pla de xoc que s’ha activat durant els darrers mesos. 
-Preocupació per la crisi comercial. Iniciatives d’entitats per activar carrers. Treball tècnic pel diagnòstic dels 
efectes de la pandèmia dels locals i comerços.  
-Preocupació per dinamitzar i enriquir el model econòmic. Evitar el monocultiu existent a nivell comercial al Gòtic. 
  
No es repassen tots  els compromisos de la comissió de seguiment i cd barri, es pot informar en el consell de barri 
si es consideren.  
 

02. DEBAT PER ACORDAR TEMA CONSELL DE BARRI 
 
Mercè Pérez.  Revisió usos i serveis del barri Gòtic. Manca d’urinaris públics al barri. Modificar l’horari dels serveis 
de WC de Pitarra, ara estan oberts de 14:00 a 06:00h. Proposa modificar-ho a matí, donada les restriccions 
nocturnes per covid.  
 
Teresa Picazo. Tema recurrent urinaris. Torna a demanar carrer cercar solució per c/ Roca. Proposa senyalitzar 
millor els urinaris de serveis públics com el del palau  de la virreina. 
 
Patricia Martínez. Incorporar mirada de gènere, i cercar estratègies diferents.  
 
Diego.  Proposta de tema de consell de barri : la veïnificació del Gòtic fer les places més habitables. Lligar amb el 
tema del comerç pel veïnat. Proposta concreta: c/ Ferran un vial arbrat . 
  
Teresa Caja. Cura amb les llicències que es donen. Preocupació de que hi ha compra de locals amb risc de que 
tornin a obrir botigues de souvenirs.  S’estan fent obres en alguns locals que sembla un sense sentit.  
Sospites de que s’està blanquejant diners en algunes botigues de fàcil obertura.  
 



 

Jess. Aclarir  tema llicències. Hi ha un pla d’usos que dona unes eines per les llicències de nova concessió. Si hi 
ha un acord de compra entre propietari amb llicencies que estan donades no podem treure les llicències.  
 
Eva. Quina vida se li vol donar al Gòtic. Com potenciar que comerç singular vingui al Gòtic. Recordar que molts 
veïns treballen en el camp de la restauració i del turisme. S’ha de cercar equilibri. Vetllar per la diversificació 
comercial.  
 
Helena.  Proposta de poder parlar en el consell de barri de la veïnificació del barri i com poder fer un barri pels 
veïns i quin tipus de comerç. Participació dels infants puguin opinar de quin us poden fer i com ho viuen. Hi ha 
adolescents que marxen del barri per poder gaudir dels espais de lleure. Des de d’entitats i escoles poden pensar 
en com poden participar.  
 
Teresa Picazo. Oferta i demanda. Molts propietaris son fons d’inversió i demanen molts diners pel lloguer. Un 
comerç de proximitat no podrà estar mai al barri perquè el cost es molt elevat.  
Patricia Ferrer. Recolza el tema dels tipus de negocis que s’obren. Urinaris i perspectiva de gènere, estudiar com 
han treballat en altres ciutats.  Poder investigar que ha passat amb l’estanc del carrer Escudellers que ha tancat, 
com es que s’ha reconvertit amb un altre tipus de negoci.   
 
Patricia Garcia.  Es coneixen casos d’obertura de comerços d’alimentació motivat per gent que es troba sense 
feina i es una via ràpida. 
 
Jess. Es molt complicat fer una diversificació per el valor històric i patrimonial del centre de BCn d’anys d’evolució.  
S’està mirant  iniciatives com la proposta del carrer Avinyó. Es pot donar més informació al consell de barri de que 
consisteix la iniciativa.  
En quan al preu lloguer comercial. No tenim manera de controlar els preus dels locals. S’hauria de fer normativa 
que limites el cost però no es competència municipal. 
Modificació pla d’usos. S’està treballant de poder incloure altres tipologies de comerços. P.ex. supermercats de 
menys de 400m. 
En la línea del que s’està parlant proposa tractar el tema de la veinificació del Gòtic, incorporar espai públic, vetllar 
per que es puguin mantenir els nous espais de joc que s’han recuperat amb la menor afluència de gent. Vincular-
ho amb el tipus d’activitat de comerç que pot potenciar altres usos del barri.  
 
Diego. Reclama resposta llistat locals que han canviat els usos que va comentar en reunio de regidor amb AV-
Gòtic. Opina que el tema de llicències també esta connectat amb la Veinificació del gòtic. 
 
Teresa Caja.  Ja s’ha parlat moltes vegades el tema de places. Es va aprovar la plaça Duch de Medinaceli i no 
s’ha mogut. Recorda el tema de la petanca.  Plaça pendent de dignificar.  
Mariona B. S’havia aprovat la petanca, però es va modificar per el projecte de remodelació del moll de la fusta de 
pla de barris, que està aturat.  
 
Patricia Martínez. Proposa el tema de veinificació de l’espai públic.  Les famílies han pogut gaudir de l’espai públic 
del nostre barri. La pandèmia ha facilitat també el treball de col·laboració entre escoles i entitats, i a l’espai públic 
ho ha facilitat.Com treballar-ho per tal que no sigui una situació conjuntural si no que sigui més permanent.  
 
Teresa. Revisar espais petits que tenim i poder dignificar-ho, p.ex vila de Madrid.  
 
Jess. Es pot convertir en una mesura de govern que recollís el que ja està passant i reforçar-ho, com es poden 
protegir aquests usos, compatible també amb altres usos.  Jocs o elements de jocs que es puguin moure d’un lloc 
a altre. 
 
Teresa Caja: parla d’itineraris per tal que la persones amb diversitat funcional puguin fer activitat. Fer espais 
inclusius. 
Eva: molt d’acord amb la tere. Mes inclusió amb el tipus de plaça.  
Teresa Picazo. Senyalització wc públics dins del tema de veïnificació. 
Helena. Proposa fer un procés participatiu del tema del Consell de barri en un espai pensat expressament. Potser 
hauria de ser una comissió de seguiment o una participació paral·lela.  
Proposta de treballar-ho amb les direccions de les escoles o AFAS.  



 

 
 
ACORD TEMA DEBAT CONSELL DE BARRI 
 
 
Veinificació espai públic del Gòtic.   Com consolidem el que hi ha i per altra banda com afavorim que es doni en 
altres espais  i que sigui de forma permanent.  Mobiliari urbà , elements que facilitin estada.  Famílies, espais fixes, 
espais itinerants.  
Incloure la part de dinamització  comercial i el pla d’usos.  
 
Es tanca sessió a les 20:00h. 


