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 Barcelona, 27/5/21 

TROBADES EN RUTA AMB ELS REGIDORS 

 
Acta de la trobada en ruta pel barri Gòtic amb el regidor Albert Batlle 

Bastardas: 

• Cinquè Tinent d'Alcaldia 

• Direcció de l'Àrea - Àrea de Prevenció i Seguretat 

S'ha celebrat una trobada en ruta amb el regidor Albert Batlle,  president de la comissió de 

“Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció” 

Aquesta trobada en ruta es va produir el dimarts 11 de maig de 2021 des de les 18.00 h fins 

les 19.30 h en un recorregut pel barri Gòtic de Barcelona. 

Assistents 

Els assistents a la trobada en ruta: 

- Regidor Albert Batlle 

- Xarxa Veïnal Gòtic  

- Fem Gòtic 

- AAVV carrer Magdalenes  

- Vicepresidenta Comissió Seguiment 

- G.U. divisió territorial Ciutat Vella 

- Consellera de districte de Comuns 

- Consellera de districte de PSC 

- Veïns i veïnes 

- Comerciants  

Objecte de la trobada en ruta 

Es tractava d’una jornada preparada per la regidoria de Prevenció i Seguretat a la que vam ser 

convidats. L’objecte, recollir informació de primera ma des de les entitats veïnals, veïns i 

veïnes i comerciants.  

Es van transmetre observacions, inquietuds, problemes diversos així com es van denunciar 

diverses situacions de risc per als residents al barri Gòtic. 

Amb la tornada a la “normalitat” han tornat també les mateixes situacions i problemes que 

abans de la pandèmia. Malauradament s’ha desaprofitat la gran oportunitat d’anticipar 

solucions i realitzar accions de millora en aquest període de pandèmia.  
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Exposicions i temàtiques tractades 

En detallem les principals temàtiques tractades al llarg del recorregut: 

- Droga, màfies, “punteros”, etc... 

- Incivisme:  

o pixums, violència... 

o Turistes i d’altres navegants que no respecten ni persones, ni espais ni 

patrimoni.. 

- Soroll, un gran defecte encara per resoldre.   

- Robatoris, amb testimoniatge de negocis i veïns i entitats.  

- Transports individuals: patinets, bicicletes,....Educació vial ja! 

- Brutícia, rates i d’altres bèsties...   

 

Conclusió i tancament 

Al llarg del recorregut membres del equip del regidor van recollir les observacions i 
denúncies fetes per tal de: 
 

- Aplicar les mesures d’urgència que  determinades situacions ho requereixen. 
- Coordinar amb altres departaments del consistori les accions per donar solució a 

problemes que comporten la participació de diferents àrees. 
- Agilitzar la implantació de mesures que actualment estan aparcades o en un perfil 

baix d’execució. 
 
 
 
Seguirem informant.  
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