
 

INFORME DE REGIDORIA 
Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella       

12 de desembre de 2019 

 
 
 
 
  

 



  Regidoria del Districte de Ciutat Vella  

 
 1 

 

INFORME DE REGIDORIA  

ÍNDEX 

0/ INTRODUCCIÓ         

1/PARTICIPACIÓ 

1.1/ Consells de Barris  

1.1.1  Consell de Barri Gòtic 29 d’octubre de 2019. 

1.1.2  Consell de Barri Raval dimecres 30 d’octubre 

1.1.3  Consell de Barri  Casc Antic 5 de novembre: 

1.1.4  Consell de Barri  Barceloneta 6 de novembre: 

1.2/ Consells sectorials + canvis de calendari (Ordres del dia i aspectes a destacar 
de cadascú (prioritzar info Consell escolar tan avait passi). 

1.2.1  Consell de Salut 

1.2.2  Consell de Dones 14/11/2019 

1.2.3  Consell Gent Gran 12/11/2019 

1.2.4.Consell d’Equipament del Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

1.2.5. Consell d’Equipament del Centre Cívic Pati Llimona 20/11/2019 

1.2.6. Consells d’Equipament del Centres Esportius Municipals (CEM) 

1.2.7. Consell d’Equipament Camp de Futbol la Catalana 13/11/2019 

1.3. Zones de Baixes Emissions (explicació i calendari sessions formatives) 

1.4. PAM/PAD (Sessions informatives) 

2/DRETS SOCIALS 

2.1/ Habitatge                                                                                                        

2.1.1. Actuacions en desnonaments                      

2.1.2. APROP 

2.2/ Infància i Joventut:  



  Regidoria del Districte de Ciutat Vella  

 
 2 

2.2.1. KN60 Lab   

2.2.2. Taula d’Infància i Joventut de la Barceloneta. 

2.3/ Educació 

2.4/ Memòria 

2.5/ Salut  

2.6/ Projecte “Benet Corner” 

3/PROMOCIÓ ECONÒMICA  

3.1/ Pla de desenvolupament Econòmic (subvencions Impulsem el que fas)   

3.1.1. Punt de Defensa dels Drets Laborals (propera sortida)  

3.1.2. Banc de Recursos (el futur i l’aposta del districte de cara a 2020) 

3.1.3. Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica. 

3.1.4. Baixos de Protecció Oficial 

3.1.5. Programa Mentoring +40 

3.1.6. Valoració Gimcana Comerç Gòtic  i altres activitats de comerciants 

3.1.7.  Activitats organitzades des del teixit comercial en el marc de les 
festes.  

4/ ESPAI PÚBLIC 

4.1/ Finalització d’obres: Rambla del Raval, Vázquez Montalbán, Salvador Seguí 

4.2/Obres en curs actualment    

4.3/ Juguem a les places (Edició tardor/hivern)      

4.4/ Indicadors de seguretat 

5/ PLA DE BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD  

6/ DADES DE L’ESTIU A CIUTAT VELLA 

6. DADES DE L’ESTIU A CIUTAT VELLA 

6.1/ Pla de Veïnatge 

6.2/ Accions de gestió i dinamització de l’Espai Públic 



  Regidoria del Districte de Ciutat Vella  

 
 3 

6.2.1 Casal d’Estiu per joves en risc d’exclusió (Superacció) 

6.2.2. Juguem a les Places 6.3. Contaminació acústica 6.4. Neteja 6.5. 
Habitatges d’Ús Turístic 

6.3. Cabines autorentables 

6.4. Contaminació acústica  

6.5. Neteja 

6.6. Habitatges d’ús Turístic 

7./ FESTES MAJORS I FESTIVITATS CULTURALS 

7.1/  Celebracions culturals i religioses (Programació Festes Nadal)  

7.2/ Festes majors  

7.2.1/ Festa major Barceloneta 

7.2.2/ 25-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Regidoria del Districte de Ciutat Vella  

 
 4 

0/ INTRODUCCIÓ        

Iniciem l’Informe de Regidoria d’aquest Plenari amb una gran notícia, el CAP del Raval 
Nord anirà a la Misericòrdia. Per fi, amb més d’una dècada de retard, podem assegurar 
que tenim l’emplaçament on es construirà el nou equipament d’atenció primària: la 
Capella de la Misericòrdia, que és el lloc on els veïns i les treballadores de la sanitat 
pública han defensat des de fa més de 2 anys que s’havia de construir. 

L’any 2006 el Departament de Salut de la Generalitat va concloure que el CAP Lluís Sayé, 
situat a l’antic antituberculós Josep Lluís Sert, Josep Torres i Clavé i Joan B. Subirana, i 
construït en els anys 30 del segle XX, no acomplia les condicions necessàries ser un centre 
d’atenció primària, un equipament de primera necessitat per als veïns i les veïnes del nord 
del Raval, però fins l’any 2015 cap administració es va posar a buscar un lloc on poder 
efectuar el trasllat. Qui ho va fer va ser el Districte de Ciutat Vella. Ens vam posar a buscar 
alternatives, estudiant fins a una dotzena de possibles emplaçaments. Finalment vam 
determinar que el lloc més indicat era la Capella de la Misericòrdia. L’Ajuntament de 
Barcelona no ha defallit en la cerca de l’espai idoni, i en les negociacions perquè es 
construís el nou CAP, per damunt dels interessos partidistes que han impedit aconseguir 
una solució abans, i finalment ha trobat el desllorigador, que consisteix en trobar un altre 
emplaçament on poder fer l’ampliació que preveu el pla estratègic del MACBA en la 
mateixa plaça dels Àngels, a tocar de la Capella dels Àngels. 

La solució permet desmuntar el fals argument que la proposta de la Misericòrdia 
enfrontava el dret a la salut amb el dret a la cultura, una polèmica que diversos partits 
polítics i alguns mitjans han llançat durant més de 2 anys sobre la Regidoria de Ciutat Vella 
de forma interessada. Des de la Tinència d’Alcaldia de Cultura i les regidories de Salut i de 
Ciutat Vella hem seguit treballant sense contestar declaracions públiques interessades, ho 
hem fet amb discreció i hem aconseguit el nostre objectiu: trobar una solució que posarà 
fi a un deute pendent amb la ciutadania del Raval. Ja hi ha hagut qui s’ha volgut posar 
medalles, però des del Districte de Ciutat Vella tenim ben clar que sense la mobilització 
veïnal i de les mateixes treballadores del CAP, aquest assumpte no s’hagués resolt. Un 
agraïment immens a totes les que us heu mobilitzat! 

Si l’assumpte del nou emplaçament del CAP del Raval Nord ha arribat als seus darrers 
capítols, només pendent de les sempre pesades gestions administratives, des del Districte 
encarem un nou repte no resolt que té a veure amb l’educació a la Barceloneta. En les 
darreres setmanes una campanya veïnal ha expressat ben alt i clar el seu rebuig a la 
presentació de l’incipient projecte d’Institut-Escola a la Barceloneta, i des del Districte 
hem pres bona nota de les demandes exposades. Per això en la darrera Audiència Pública 
vaig poder respondre a les famílies de l’Alexandre Galí, Salvat-Papasseit i Mediterrània en 
els mateixos termes que reprodueixo en aquest Informe. Abans que res, cal reiterar que 
ningú té la voluntat d’especular amb els equipaments educatius del barri, i que cal que  
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entre totes establim les millors estratègies per solucionar la situació de l’educació a la 
Barceloneta. Aquestes possibles solucions podrien passar per la fórmula de l’Institut-
Escola o per d’altres fórmules que es treballaran en el marc del Consorci d’Educació de 
Barcelona conjuntament amb els equips directius dels tres centres educatius i que sempre 
compartiran l’objectiu de millorar l’educació al barri. Per a cercar les solucions necessitem 
temps, i per aquest motiu no ens marquem un calendari tancat sinó que cal acompassar-lo 
al procés de reflexió que sigui necessari.  

Ara bé, és cert que hi ha algun aspecte que no necessita de cap reflexió, com la situació de 
les instal·lacions de l’Institut Salvat-Papasseit. En aquest mateix Plenari, un dels grups 
municipals que governa també a la Generalitat ens fa un prec perquè instem el “Districte 
de Ciutat Vella demani al govern municipal que insti al Consorci d'Educació de Barcelona a 
fer les inversions necessàries per a la millora i l'adequació de les instal·lacions de l'Institut 
Joan Salvat-Papasseit, del barri de la Barceloneta, i per a la renovació del mobiliari 
d'aquest centre”, perquè efectivament la responsabilitat de la inversió en secundària és 
de la Generalitat. Malauradament la seva aportació econòmica és ínfima, i cal que es 
reverteixi. El compromís del Districte de Ciutat Vella és demandar tantes vegades que 
calgui aquestes millores, i contribuir-hi també en la mesura de les nostres possibilitats. 

El passat 5 de desembre vam celebrar la primera Comissió de Seguiment del Pla d’Usos de 
Ciutat Vella, una sessió en la que vam poder donar les dades corresponents a l’evolució de 
les llicències d’activitats econòmiques des de la seva aprovació, el març de 2018, fins 
l’actualitat. En aquesta sessió vam constatar s’estan acomplint els objectius de l’ordenació 
urbanística, ja que les sol·licituds de llicències d’activitats de comerç de proximitat han 
duplicat les de la restauració, capgirant la tendència habitual en el Districte en els darrers 
anys. Es tracta d’una dada que ens satisfà perquè hem pogut estancar l’encara evident 
monocultiu econòmic de Ciutat Vella en activitats relacionades amb el turisme i la 
restauració, bàsicament, i malgrat satisfer-nos també som conscients que no és suficient i 
que caldrà seguir apostant per polítiques públiques que contribueixin a la diversitat 
comercial. 

A més, el Pla d’Usos de 2018 ha estat guardonat, entre d’altres premis, amb el Premio 
Nacional de Urbanismo 2019, concedit pel Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España, en el que per a nosaltres és un reconeixement a la feina feta, i una legitimació de 
la regulació front el liberalisme mitjançant eines urbanístiques, i de la nostra defensa de la 
salut dels veïns i les veïnes per davant dels interessos econòmics particulars. 

En aquesta introducció em sembla també important destacar la finalització de les obres de 
remodelació de la Rambla del Raval i les places de Vázquez Montalbán i Salvador Seguí 
que es van fer després d’una demanda veïnal i d’un procés participatiu en el que es 
reclamaven espais més veïnals. En aquesta reforma s’han duplicat els metres de jocs 
infantils, s’ha reforçat tota la il·luminació i s’ha treballat per uns espais més 
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interconnectats i menys verticals, amb el doble de bancs per seure a prendre el sol o a 
petar la xerrada amb els veïns, mantenint el verd i millorant la comunicació entre tres dels 
espais més centrals del Raval. 

I vull acabar la introducció amb dues felicitacions: per a l’Alfons Solà i les persones que 
han fet possible “El Mirador del Inmigrante” durant 25 anys i encara el fan possible, que 
són les 2 medalles d’or que la Ciutat va atorgar el novembre passat a petició del nostre 
Districte. Moltes felicitats! 

Molt bones festes de Nadal a tots i a totes! 

 

 

Jordi Rabassa Massons 

Regidor del Districte de Ciutat Vella 
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1/PARTICIPACIÓ 

1.1/ Consells de Barris  

Durant els mesos d’octubre i novembre s’han celebrat la primera ronda de Consells 
de Barri del mandat, amb els següents ordres del dia:  

1.1.1  Consell de Barri Gòtic, 29 d’octubre de 2019. 

ORDRE DEL DIA: 

● Punt informatiu 
● Espai públic: Convivència, cura i seguretat 
● Precs i preguntes 

  Algunes de les propostes i acords: 

- Revisió d’horaris i metodologia de neteja per reduir soroll nocturn 
- Valorar intervenció col·laborativa amb veïnatge i llicències pel soroll festes als 

Terrats, en privats i en hotels. 
- Fer èmfasi en el Pla de Mobilitat en quant a millora de la pacificació dels carrers, 

donant prioritat a vianants i en especial als entorns escolars. 

1.1.2  Consell de Barri Raval, dimecres 30 d’octubre de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

● Punt informatiu 
● Més Raval! Donem a conèixer la vida del barri 
● Precs i preguntes 

  Algunes de les propostes i acords: 

- Es farà difusió de la nova contracta de neteja. 
- S’estudiarà la proposta de crear un butlletí diari que reculli les iniciatives culturals 

del Raval. 
- Es revisarà el protocol de GUB als Jardins de Dolors Aleu i entorns i a la Plaça 

Terenci Moix. 
- S’estudiarà la possibilitat de moure els contenidors del C/ Reina Amàlia.  

1.1.3  Consell de Barri  Casc Antic 5 de novembre: 

ORDRE DEL DIA: 
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● Punt informatiu 
● Pou de la Figuera i entorns 
● Precs i preguntes 

Algunes de les propostes i acords: 

-  Les aportacions recollides dels grups de treball del punt central: “El Pou de la 
Figuera i entorn” es treballaran des del Districte i es farà una nova convocatòria 
per a continuar amb el procés participatiu del Pou de la Figuera i entorns. 

- Es farà consulta sobre el tema de l’àrea ZUC al Parc de la Ciutadella, i es convocarà 
a les persones afectades per fer devolutiva. 

- Es facilitaran dades concretes sobre inspeccions/sancions de pisos turístics al 
Sindicat de l’Habitatge del Casc Antic. 

1.1.4  Consell de Barri  Barceloneta 6 de novembre: 

ORDRE DEL DIA: 

● Punt informatiu 
● L’estiu a la Barceloneta 
● Precs i preguntes 

  Algunes de les propostes i acords: 

- Trasllat de propostes a Consorci d’Educació sobre estat de l’IES Salvat Papasseit. 
Reunió amb AFA. 

- Acció inspectora: a locals de Joan de Borbó amb horari de discoteca. 
- Donar resposta sobre el canvi recorregut de les línies de bus nit N8 i N26. 
- Reforçar accions de l’equip de veïnatge de pernoctes al barri (Parc catalana al 

voltants de AEG i Fàbrica del sol) i les olors de cuines als restaurants de carrer del 
Mar.                         

1.2/ Consells sectorials  

1.2.1  Consell de Salut, 7 de novembre de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

1. Presentació de l’Espai Barcelona Cuida 
2. Actualització de l’estat dels equipaments de salut: 

- A finals de novembre el CSMIJ es traslladarà al CAP Drassanes. 
- Es reitera al Consell la necessitat de trobar emplaçaments per 

construir nous CAPs al Raval Nord i al Gòtic per les deficiències que 
presenten els equipaments actuals. 
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3. Procés d’elaboració del PAM i del PAD 
4. Retorn Taula de Salut Mental de Ciutat Vella 

1.2.2  Consell de Dones 14 de novembre de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

1. Identificar les prioritats del Districte 
2. Identificació de possibles noves sinergies, aliances i participacions al Consell de 

Dones districte. 
3. Disseny de l´agenda del Consell de Dones pel 2020 
4. Torn obert de paraules. 

1.2.3.  Consell Gent Gran 12 de novembre de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

1. Presentació del projecte 25N: Dones sense veu. 
2. Presentació de la Revista La Xarxa dones de la Barceloneta. 
3. Tema: Àpats en companyia. A càrrec del Sector de Drets Socials i FundEsplai 

empresa gestora dels Àpats als Casals. 
4. Torn obert de paraules.  

A destacar: Des de l'Ajuntament de Barcelona sempre que es rep una queixa sobre un 
servei municipal s'investiga si té base i, en cas sigui així, es demanen els canvis necessaris 
als gestors dels serveis. En el cas del menjador social del Pati Llimona s’ha pogut constatar 
l’existència de queixes entre una part de les persones usuàries per quantitats petites en el 
menjar. Al llarg del mes de novembre el personal municipal ha fet visites per constatar 
aquesta situació i ha traslladat aquestes queixes als responsables de l’empresa 
concessionària, que s’han compromès a introduir millores en aquest sentit i a supervisar 
que s’apliquin correctament amb caràcter immediat 

1.2.4. Consell d’Equipament del Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

ORDRE DEL DIA: 

1. Memòria anual 2018 
2. Línies d’actuació 2019 
3. Línies generals i proposta programa d’activitats 2020 

Destacat: adaptació al canvi de tipus de contracte. Canvi en la direcció del CC i inversió al 
hall i a l’espai infantil. 

1.2.5. Consell d’Equipament del Centre Cívic Pati Llimona. 20 de desembre de 2019 
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 Ordre del dia: 

1. Memòria anual 2018 
2. Línies d’actuació 2019 
3. Línies generals i proposta programa d’activitats 2020 

 Destacat: adaptació al canvi de tipus de contracte. Activitats culturals significatives. 

1.2.6. Consells d’Equipament del Centres Esportius Municipals (CEM) 

● CEM Can Ricart-Colom 
● CEM Espai de Mar 
● CEM Ciutadella 
● CEM Sant Sebastià 
● CEM Ciutadella 
● CEM Marítim 

Durant dos dies s’han fet els Consells d’Equipaments dels CEM’s, que depenen de l’IBE: 

ORDRE DEL DIA: 

1. Pressupost anual d’explotació: Previsió tancament 2019 i proposta de 
pressupost 2020 proper any 

2. Proposta de tarifes 2020 
3. Concreció de l’oferta de serveis i activitats i plans d’utilització dels diferents 

espais per la temporada 2019-2020. 
4. Proposta de Promoció Esportiva 2020. 

Destacat: Canvis de direcció al CEM Colom, creixement activitat a Espai de Mar i 
Ciutadella. Bon balanç general. 

1.2.7. Consell d’Equipament Camp de Futbol la Catalana 13 de novembre de 2019 

- Ordre del dia: 

1. Pressupost anual d’explotació: Previsió tancament 2019 i proposta de pressupost 
2020 proper any 

2. Proposta de tarifes 2020 
3. Concreció de l’oferta de serveis i activitats i plans d’utilització dels diferents espais 

per la temporada 2019-2020. 
4. Proposta de Promoció Esportiva 2020. 

Destacat: s’assoleix un tancament molt equilibrat tot el canvi de gespa durant l’estiu. 
Creixement d’equips. 
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1.3. Sessió informativa:  Zones de Baixes Emissions (ZBE) 

El proper 17 de desembre a les 18h30 es portarà a terme una sessió informativa sobre la 
Zona de Baixes Emissions (ZBE) una mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire i 
per protegir la salut de les persones. Una aposta amb l'objectiu d'impulsar polítiques 
concretes contra l'escalfament global. 

1.4. Pla d’Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Acció de Districte (PAD)  

En la darrera Comissió de Govern del districte s’ha aprovat el document marc del PAM-
PAD. A partir d'aquí, entre el 15 de gener i el 15 de març de 2020 es realitzarà un procés 
participatiu per generar propostes per millorar el document marc aprovat. La participació 
es farà, com en el darrer mandat, mitjançant reunions presencials específiques amb la 
ciutadania, a través del Decidim.Barcelona i al carrer amb la presència de carretons. 

 

2/DRETS SOCIALS 

2.1/ Habitatge              

2.1.1. Actuacions en desnonaments              

Continuem amb la feina constant de treballar els casos de desnonaments coneguts pel 
Districte. Les dades fins al 31 d’octubre de 2019 indiquen que  s’han obert 282 expedients 
de desnonaments coneguts a Ciutat Vella. És el tercer districte de la Ciutat pel que fa al 
nombre de desnonaments, precedit per Sants-Montjuïc (299) i Nou Barris (326).  

Cal destacar que aquests són els casos en els quals podem treballar i implicar tots els 
recursos municipals, gràcies a que la informació ha arribat a l’Oficina d’Habitatge o el 
servis antidesnonaments, ja sigui per una visita programada, perquè ho ha detectat 
Serveis socials o perquè les mateixes persones afectades, moviments socials i veïnes han 
alertat de la situació. Tot i així, les administracions no arribem a totes les persones i 
famílies que pateixen aquests processos, per aquest motiu és cabdal fer una conjunta per 
informar la situació a l’Oficina d’Habitatge, situada a la Plaça Salvador Seguí.   
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El barri més afectat és el Raval, que concentra el 64,18% dels desnonaments de Districte, 
amb un total de 181, seguit de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (42), la Barceloneta 
(36) i el Barri Gòtic (23). Aquests desnonaments afecten a 626 veïns i veïnes, dels quals 
190 són menors d’edat.                 

    

 

 

 

Pel que fa a les solucions definitives front al desnonaments s’han aconseguit, a data de 
31 d’octubre, 170 solucions definitives front als desnonaments que, majoritàriament 
(114 casos), han estat aportades per les persones afectades. Malgrat que des del 
districte i de la ciutat seguim utilitzant totes les eines possibles per fer front als 
desnonaments, aquestes xifres evidencien la insuficiència dels recursos municipals per 
fer front a la crisi habitacional de manera contundent. Continuem apel·lant a la 
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en la construcció d’habitatges per a 
Mesa d’Emergència i la urgència de modificar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per 
enfortir els drets de les llogateres. 

En el següent gràfic desglossem com s’han tancat els casos de desnonament.       
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2.1.3. APROP  (Allotjaments de Proximitat Provisionals)  

Els 12 allotjaments del projecte APROP (construïts amb mòduls reciclats) ubicats al solar del 
Carrer Nou de Sant Francesc, 8-10 es troben en la seva fase final. Les obres es van iniciar el 
passat mes d’agost i es preveu que estiguin finalitzades abans de que acabi l’any. Es deixarà 
un més de marge per a la  comprovació d’escomeses i instal·lacions i a partir de mitjans de 
gener ja estarà operatiu tant per l’entrada de veïnes i veïns que en el seu moment van ser 
expulsades dels seus entorns per l’augment dels preus de l’habitatge, com pel 
funcionament dels espais de treball intern del CAP Gòtic a la planta baixa, fet que servirà 
per descongestionar el funcionament del centre sanitari. 

                                                                                                                                                                                             
2.2/ Infància i  Joventut:  

2.2.1. KN60 Lab 

Durant aquest mandat volem consolidar la nostra aposta per tenir en compte el jovent 
com un grup heterogeni amb cultures i realitats diverses. Això ha de permetre crear 
experiències associatives i participatives per a tothom. En aquesta línia, el projecte de 
foment de la participació juvenil del Raval i Gòtic no associada a entitats Kn60Lab continua 
la seva tasca ara ja de nou al centre de la Rambla del Raval a l’espai creat amb dos mòduls.  

Després de les bones valoracions realitzades a l’acompanyament de la Comissió Jove de 
les Festes Majors del Raval per a la auto-organització de la Nit Jove per part del jovent 
l’equip educatiu, a més de l’activitat ordinària les tardes als mòduls, s’ha marcat com a 
repte crear un Fòrum obert de joves per posar en contacte diferents col·lectius més o 
menys organitzats o vinculats a entitats i joves que no ho estan.   

Paral·lelament han treballat una intervenció artística al propi espai amb l’artista Teresa 
Ribas, participat de la vaga del clima amb tallers de pancartes, activitats en el context del 
festival Raval(s) i altres activitats lúdiques i reivindicatives iniciativa dels propis joves com 
els tallers de rap no-mixte, els bingo musical o lectures d’experiències personals al PIJ. 
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Des de Setembre s’ha desplegat la prova pilot del projecte de connexió de Kn60Lab amb 
els Instituts anomenat Efecte Jove amb el IES Miquel Taradell, l’Escola Labouré i IES Milà i 
Fontanals.  Els resultats de les sessions a l’aula son molt interessants però es detecta que 
hi ha dificultats en la continuació de la tasca cap a l’espai KN60lab principalment per 
saturació d’oferta en el temps d’extraescolar vinculat al mateix institut, casals i entitats o 
per dinàmiques familiars (tasques de cura de germans). Estem en un procés de reenfocar 
el projecte i estudiar com augmentar el coneixement del mateix entre els i les joves i 
estudiar alternatives a desplegar activitat en altres ubicacions, com un local.   

2.2.2. Taula d’Infància de la Barceloneta: 

El passat 3 de desembre es va realitzar una trobada d’aquest espai de treball i es va tractar 
la situació de l’educació a la Barceloneta. Durant la sessió es fa un repàs dels espais en el 
que es va tractar el tema de l’Institut Escola, començant per la reunió convocada de 
manera urgent amb la comunitat educativa de la Barceloneta, on la gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB) va exposar la justificació i la proposta de l’institut-Escola. 
Seguidament es fa referència a la intervenció del Regidor del districte en l’Audiència 
Pública i la intervenció de la consellera d’Educació en el Consell escolar del passat 28 de 
novembre. El projecte d’Institut Escola no s’ofertarà el curs 2020-2021 i hi haurà 
continuïtat del batxillerat.  

Les direccions de les escoles expliquen que han fet una proposta al Consorci d’Educació 
per a treballar conjuntament els dos centres de primària i l’Institut amb l’objectiu de crear 
xarxa i compartir projectes. Expliquen que el CEB ha rebut bé aquesta proposta, però que 
han de continuar treballant.  

Per part de les famílies han presentat una carta al Consorci on demanen una resposta per 
escrit en relació al projecte d’Institut Escola.  

Des del districte de Ciutat Vella volem fer un seguiment de prop de com aquest procés de 
treball es desenvolupa i inclou a tots els membres de la comunitat educativa.   

2.3/ Educació  

Consell escolar de Ciutat Vella: 28 de novembre de 2019 

ORDRE DEL DIA: 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Dades de matriculació als centres educatius de Ciutat Vella. 
3. Situació actual del Pla de Xoc contra la segregació escolar a Barcelona i per la 
igualtat 
d’oportunitats i l’èxit educatiu al Districte de Ciutat Vella 
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4. Pla d’Educació de Ciutat Vella. Comissió de seguiment. 
5. Entorns escolars. Informacions. 
6. Informacions diverses: 

a. Comissió d’Educació de Pla de Barris 
b. Grup d’Educació Comunitària del Raval 
c. Peticions sobre els centres educatius a la Barceloneta 

7. Torn obert de paraules. 

 Dades de matriculació als centres educatius de Ciutat Vella 

El Consorci d’Educació va presentar les dades més rellevants relacionades a la població 
escolar al districte. És de destacar una disminució des del 2012, en general, de la població 
en edat escolar obligatòria, més acusada en el cas de la Barceloneta, així com una 
proporció superior per l’escolarització en els centres públics en el cas d’infantil i primària, 
augmentant la proporció de l’escolarització en els centres concertats en el cas de la 
secundària. 

 En relació a l’alumnat matriculat a P3, en data 12 de setembre, hi havia un total de 18 
vacants als centres públics i 28 vacants als centres concertats, amb una oferta final de 15 
grups en els centres públics i 8 grups en els centres concertats. 

La matrícula a 1r d’ESO, a 12 de setembre, per a una oferta final d’11 grups es concreta en 
4 vacants en la zona 2 i 2 places per sobre de la ràtio a la zona 3 (Barceloneta), tenint en 
compte que en aquesta zona s’ha hagut de tancar un grup. Als centres concertats hi ha un 
total de 14 vacants, per a 10 grups. 

Les dades relatives al Pla de Xoc contra la Segregació Escolar encara no estan disponibles. 
El pla es va iniciar amb els infants que s’incorporaven a P3 i 1r d’ESO amb reserva de 
places per a tots els centres públics i concertats, segons les necessitats de cada territori: 

-          Per a P3, s’han reservat 5 places per grup. 

-          Per a 1r d’ESO, s’han reservat: 

o   8 places al Raval 
o   5 places a St Pere, Sta Caterina i La Ribera 
o   7 places a la Barceloneta. 

Entorns escolars del Pla de Barris 

 1.  Escola Drassanes: millora de l’espai immediat a l’entrada del centre per reduir la 
presència de vehicles i generar espais de major comoditat per l’espera de les famílies. 

-          Inici de les obres: 2 de desembre 
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-          Finalització prevista: 10 de desembre  

2.    Escola Collaso i Gil: millora de l’espai immediat dins la tanca del centre per crear 
zones de confort amb espais de joc i estada al voltant dels arbres. 

-          Inici de les obres: 20 de novembre 
-          Finalització prevista: 10 de desembre 

3.    Escola Rubén Darío: Guany de l’espai d’aparcament davant el centre per 
instal·lació d’un sistema “parklet” que permeti ampliar la vorera en el seu ús vinculat 
amb el centre. 

-          Previsió de les obres: primer trimestre de 2020 

Planificació escolar a la Barceloneta 

El Consorci d’Educació proposa la creació d’un Institut-Escola a la Barceloneta per al 
proper curs, ajuntant, en un projecte educatiu compartit, les escoles Mediterrània i 
Alexandre Galí i l’Institut Joan Salvat Papasseit. La comunitat educativa va mostrar el seu 
desacord en aquesta proposta en una trobada convocada de manera urgent el passat 19 
de novembre a les 17.15 h al CEM Sant Sebastià, on la gerent del Consorci d’Educació va 
exposar les dades en les que es basaven per fer aquesta proposta i on la comunitat 
educativa de la Barceloneta va exposar les seves opinions al respecte.   

En el Consell escolar de Ciutat Vella, a petició de diferents membres del Consell es va 
tractar aquest tema. Es va deixar palesa la voluntat del Districte i del Consorci d’Educació 
per treballar conjuntament i de manera més pausada, recollint les opinions i les 
inquietuds de la comunitat educativa de la Barceloneta en relació a l’escolarització al barri 
i les possibles millores a realitzar en els propers anys, així com el compromís d’instar al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que compleixi amb la seva 
responsabilitat aportant el pressupost per a la realització de les obres necessàries en les 
instal•lacions de l’Institut. 

2.4/ Memòria 

A dia d’avui està pendent primera reunió de la Taula memòria del mandat el proper dia 18 
de desembre 19. Durant la reunió de la comissió de seguiment es van plantejar aquests les 
següents línies d’acció per tal de consolidar la feina realitzada al voltant de la memòria 
democràtica del districte. 

1. Seguir treballant la memòria popular i antifeixista al districte. Assenyalant espais, 
edificis històrics, i carrers. 

2. Feminitzar els espais del districte en clau de memòria democràtica: fer emergir la 
vida de les dones del districte, assenyalant espais, edificis i carrers significatius. 
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3. Impulsar la pedagogia  en l’àmbit acadèmic i escolar de la memòria del districte. 
4. Impulsar la xarxa d´entitats memorialistes del districte. 

2.5/ Salut  

Gràcies a la força i constància de la lluita de veïnes i treballadores del Centre d’Atenció 
Primària del Raval Nord, finalment el passat 20 de novembre es va fer públic l’acord que 
dóna via lliure a la construcció del nou CAP del Raval Nord a l’espai de la Capella de la 
Misericòrdia.  

El govern del Districte de Ciutat Vella, encapçalat per l’anterior Regidora del Districte, Gala 
Pin, i la Comissionada de Salut al 2016 vam començar a fer el que ningú no esperava, el 
que mai cap govern havia fet: buscar el lloc on s’havia de traslladar el CAP. Soles. 

Ha estat un viatge llarg i dolorós que ens ha tornat a demostrar que les demandes dels 
sectors populars desfavorits per defensar els seus drets bàsics són menyspreades per 
bona part de l’espectre polític i mediàtic, més interessat en la batalla partidista que en les 
necessitats dels veïns.  

Des del Govern de Ciutat Vella tenim clar que les nostres línies de treball sempre seran 
acompanyar les demandes veïnals, treballar per reduir les desigualtats i posar la vida dels 
veïns i les veïnes al centre de la nostra acció de govern. 

Durant els propers mesos es revertirà la cessió d’ús de la Capella de la Misericòrdia al 
MACBA i s’obrirà un concurs públic per unificar els espais de l’edifici del Convent dels 
Àngels i construir un edifici annex a la plaça dels Àngels. Es preveu que l’ampliació del 
Macba s’acabi a principis del 2022 i que el nou CAP Raval Nord comenci a funcionar a 
finals del mateix any. 

2.6/ Projecte “Benet Corner”.   

La Fundació Comtal, amb el suport del Districte de Ciutat Vella, ha iniciat el projecte de 
dinamització del solar del Passatge Sant Benet, donant-li un ús formatiu, integració i d’ús 
comunitari, amb l’objectiu de convertir-lo en un jardí comunitari on es puguin realitzar 
activitats formatives, de socialització i comunitàries obertes als barri. El dia 16 novembre 
es va fer el dia de portes obertes.                                                                                                     

3/PROMOCIÓ ECONÒMICA  

3.1/ Pla de desenvolupament Econòmic. 

Enguany ha tingut lloc la 3a edició del programa Impulsem el que fas, que està pendent 

de resolució definitiva. La resolució provisional es va publicar al BOPB el passat 31 

d’octubre; la podeu consultar aquí: https://bop.diba.cat/temp/11_022019019237.pdf 
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Projectes de Ciutat Vella (o que majoritàriament es desenvolupen al territori) que han 

tingut resolució provisional positiva: 

Nom o Raó Social Nom projecte             Proposta 
import  

FUNDACIÓ SURT, 
FUNDACIÓ DE DONES 

Servei a Emprenedores Novells 
(SEN)           17.000,00€  

ASSOCIACIÓ POPULAR DE 
VENDEDORES AMBULANTES 

DE BARCELONA Top Manta           20.000,00€  

IMPULSEM, SCCL CiRCUiT           25.000,00€  

FUNDACIO PRIVADA BAYT 
AL-THAQAFA 

LA CLAU (IMPULS AL PRIMER 
ITINERARI FORMATIU)           29.739,60€  

ASSOCIACIÓ SOCIAL 
GABELLA 

Dinamització de la Xarxa Laboral 
del Gotic (XLG)             3.260,40€ 

FUNDACIO PRIVADA 
CATALANA COMTAL 

Formació prelaboral per a joves 
migrants sols/es           15.000,00€  

FUND.PRIVADA SERVEI 
SOLIDARI PER IN 

Eco-tasta'm. Tallers d'Oficis per 
a joves MENA           20.000,00€  

FUNDACION APIP-ACAM OCUPACIÓ 2.0           25.000,00€ 

FUNDACIO DE L'ESPERANÇA 
Espai de custodia i oci per a la 

conciliació laboral           25.000,00€ 

COLECTIC SCCL PASSA'T AL FLOSS           49.972,00€ 

ALBA SUD INVESTIGACIÓ I 
COMUNICACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

Treball turístic digne: una 
aposta de ciutat           36.000,00€ 

ASSOCIACIÓ CARABUTSI 

Ecomuseu de la memòria Oral i 
Visual de les Gitanes/os de 

Barcelona           34.000,00€ 

Total: 12 projectes, amb un pressupost total de 299.972€.    
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El crèdit pressupostari disponible per aquesta edició era inferior al d’anys anteriors, 
Aquest fet ha conduït a dos factors: per una banda, la no aprovació de moltes sol·licituds 
que presentaven un projecte interessant però pel qual no es disposava de recursos per 
finançar-lo; per l’altra, l’aprovació amb menys recursos dels sol·licitats de projectes que 
segons la resolució provisional sí que seran finançats (aquests projectes han de presentar 
un “document de reformulació” d’acord amb els nous ingressos previstos segons aquesta 
menor quantitat de finançament de la convocatòria).                                                         

3.1.1. Punt de Defensa dels Drets Laborals       

El Punt de Defensa dels Drets Laborals realitzarà properament una acció de difusió del 
servei visitant directament centres de treball, en aquest cas establiments comercials de 
la zona de Portal de l’Àngel. 

L’acció tindrà lloc entre mitjans i finals de gener i serà realitzada per les organitzacions 
sindicals CCOO i UGT, col·laboradores del Punt de Defensa. 

L’acció de difusió ha estat treballada amb les associacions de comerciants de la zona. 

Per a més detall sobre les dades del servei del Punt, els informes estan disponibles al web 
del PDE a: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-
economic/ca/mesures/082                                           

3.1.2. Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella 

Actualment estem treballant en la continuïtat del projecte de cara al 2020 i els següents 
anys, ja que és un dels projectes del Pla de Desenvolupament Econòmic millor valorats i 
més utilitzats per les entitats dels barris, sobretot del Raval. 

La voluntat del districte és la de formalitzar les aportacions i rols de tots els agents 
implicats mitjançant un conveni. De ser així, seria un conveni complex a nivell jurídic ja 
que hauria d’incloure tant l’aportació de materials de l’Ajuntament al Banc de Recursos 
Mancomunats de Ciutat Vella (BRMCV d’ara en endavant) com la prestació de serveis del 
Banc al Districte. 

Per part de l’administració municipal, formen part del BRMCV el Districte, el Pla de Barris 
Raval Sud – Gòtic Sud i Barcelona Activa. En aquests moments estem iniciant converses 
amb l’ICUB per tal de valorar la seva possible inclusió al conveni. 

Per part de les entitats, s’està estudiant com consolidar un circuit de derivació i 
acompanyament a joves que podríen passar pel projecte cada any, a partir del treball en 
xarxa entre entitats del territori, bàsicament del Raval però també amb mirada de 
Districte. 
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En quant a pressupost per al 2020, la previsió econòmica es situa entorn als 70.000€ de 
despeses + 16.000€ d’inversió en material. Pel que fa als ingressos, està previst doblar la 
facturació de serveis respecte a 2019, gràcies a la compra de més materials i captació de 
nous clients. A nivell operatiu és un objectiu accessible i un pas més cap a un model 
econòmic més autosuficient i generador de primeres experiències laborals pels joves del 
territori. A banda, Pla de Barris i Barcelona Activa renoven el seu suport al projecte de cara 
a l’any que ve i finançaran part d’aquesta estructura de costos. 

En quant a mancomunació “lliure” de recursos, la previsió és vincular les entitats a la 
compra de materials específics, amb valor afegit i diferencial i que valgui la pena comprar 
entre totes, com podrien ser barres i tiradors de cerveses artesanals per festes majors, 
neveres, material tecnològic (so, llum, fotografia...) i fins una possible furgoneta. Es 
planteja un possible procés de micromecenatge (crowdfunding) per adquirir aquests 
materials i alhora reforçar la comunitat del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat 
Vella.  

3.1.3. Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica. 

Aquest passat mes d’octubre hem atès 33 persones emprenedores al PAAE, de les quals 
19 han passat per les 2 sessions informatives realitzades. Seguint la tendència dels primers 
sis mesos de funcionament, una àmplia majoria són dones que resideixen a Ciutat Vella o 
amb una idea incipient de projecte empresarial a dur a terme al territori. 

Pel que fa als contactes amb els agents socioeconòmics, les Associacions de Comerciants i 
les entitats d’emprenedoria segueixen essent les entitats que utilitzen més els serveis del 
Punt.  

Paral·lelament, s’han visitat dos comerços: un de nova creació i un de derivat per una 
AACC i ens hem afegit a la Xarxa Laboral de Casc Antic, obrint contacte amb noves entitats 
del territori. 

 A continuació presentem unes taules resum del servei en les seves diferents facetes: 

Durant aquest semestre han passat pel PAAE 126 persones per demanar assessorament o 
fer consultes puntuals. D’aquestes 126 persones, en total s’han fet 112 assessoraments 
individuals. Hi ha projectes que han fet mes d’una sessió d’assessorament. 

Durant aquest semestre s’han atès 62 agents socioeconòmics del territori dels quals quasi 
un 50% estan ubicats al Raval. S’han impulsat 5 trobades grupals entre les que es troba 
una Sessió de Finançament Alternatiu i enviat 5 mailings informatius.  

Majoritàriament els contactes han servit per obrir canals de treball en xarxa i per 
respondre a assessoraments tècnics com els relatius a la Subvenció BPO LOCAL LOCAL i 
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plans d’empresa. Els contactes de seguiment d’accions també han sigut nombrosos i, en 
menor mesura, els agents han plantejat consultes a resoldre 

3.1.4. Baixos de Protecció Oficial 

Abans d’acabar aquest any es donaran a conèixer els projectes guanyadors de la segona 
convocatòria de Baixos de Protecció Oficial, llançada al mes d’abril, que seran els futurs 
adjudicataris dels següents locals (dos dels quals són fruit del procediment de compra 
impulsat en el marc del Pla de Barris) 

Aquesta segona convocatòria prioritza el comerç local de proximitat, entre d’altres 
activitats que preveu el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat Vella 2016-
2021. La convocatòria ha estat un èxit, i ha rebut 64 projectes, 28 més que en l’edició 
anterior. Per a nosaltres això significa que la dinamització dels locals buits i la promoció 
d’activitat econòmica diversa i útil per a la vida veïnal és una línia que volem continuar 
consolidant. Considerem més que necessària iniciatives com aquesta que resulta en la 
contribució amb sectors necessaris per a la vida comunitària sostenible, culturalment rica i 
socialment justa. 

3.1.5. Programa Mentoring +40 

El passat dijous 5 de desembre es va celebrar, a la Sala Mirador del Convent de Sant 
Agustí, l’acte de cloenda de l’edició de Mentoring +40 a Ciutat Vella 

MENTORING +40 és un projecte de Barcelona Activa que té per objectiu acompanyar de 
manera personalitzada a persones de més 40 anys amb dificultats d’accés al mercat 
laboral per reactivar el seu procés de recerca de feina. La tutorització es realitza amb el 
compromís d’una xarxa de mentors i mentores voluntàries provinents de les entitats 
socials del districte. 

Cada mentor/a tutoritza dues persones aturades de manera individualitzada. De 6 a 9 
reunions amb cada participant, d’una hora de durada aproximada. La freqüència i el 
nombre de les trobades es determina en funció de les necessitats i l’evolució de la 
persona beneficiària. 

En aquesta primera edició a Ciutat Vella, hi ha participat 20 persones: 

55% dones i un 45% homes 
40% entre 40-45 anys, 40% entre 46-50 anys i 20% majors de 50 anys 
10%  porta menys d’1 any a l’atur,  60% entre 1-5 anys, 15% entre 6 i 10 anys i 15% 
més de 10 anys. 
10% sense estudis, 35% Estudis primaris, 25% Estudis Secundaris o Formació 
professional i 30% Estudis universitaris 
I hem comptat amb la col·laboració de 9 persones mentores: 
100% dones 
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67% treballant actualment, 11% autònomes i 22% a l’atur o jubilades. 
11% entre 31-40 anys , 33% entre 41-50 anys i un 56 % major de 50 anys 
12% Estudis secundaris i  88% Estudis universitaris 

Entitats de pertinença de les mentores: 1 associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic, 1 de 
l’associació de Hondureños solidarios de Barcelona, 1 de Fundació intermèdia, 1 forma 
part de diferents associacions,  3 persones són de Barcelona Activa i 2 no participen en 
cap associació. 

3.1.6. Valoració Gimcana Comerç Gòtic  

En el Pla de Desenvolupament Comercial teníem previstes accions de dinamització 
comercial en els barris, i d’aquí que hàgim liderat l’organització de 3 gimcanes familiars en 
les que participen comerciants dels barris per promoure i donar a conèixer el comerç de 
proximitat. 

De les tres gimcanes que hem realitzat en el districte de Ciutat Vella aquesta és la que més 
èxit ha tingut, obtenint els millors resultats de participació, amb un total de 72 equips i 
234 persones, dels quals tenim la seguretat que com a mínim el 50% han estat equips del 
barri ja que han participat a través d’entitats col·laboradores del territori. 

La novetat d’aquesta edició ha estat ampliar els dies de participació i els horaris (sense 
incrementar el cost de l’activitat) per a donar l’oportunitat a entitats claus del barri 
perquè poguessin realitzar l’activitat dins dels horaris dels seus centres. De tal manera que 
han pogut participar amb grups del 5 al 8 de novembre. 

En preguntar-los a les persones participants què els havia semblat l’activitat el comentari 
va ser generalitzat que els havia resultat una experiència divertida i interessant i que 
repetirien, els va agradar molt entrar en els comerços emblemàtics i que havien descobert 
llocs que no coneixien malgrat ser del barri de tota la vida, també va haver-hi grups que 
van comentar que havien fet la gimcana en diversos dies amb amistats i famílies. 

El feedback dels i les comerciants també ha estat molt positiu, van notar una gran 
afluència de públic i van valorar que era una activitat que feia família i que feia barri. Així 
doncs seguirem treballant per activitats d’aquest tipus van en la línia d’establir fórmules 
per difondre el comerç de proximitat, el seu reconeixement a la construcció de la ciutat i 
la seva contribució al model de ciutat compacta, diversa i amb mixtura d’usos. És per això 
que cal continuar apostant pels comerços de barri com a espais de consum però també 
de relació i d’enfortiment de la cohesió social.  

 3.1.7. Activitats organitzades des del teixit comercial en el marc de les festes.  

Com cada any, les associacions i eixos comercials del districte han preparat gran varietat 
d’activitats per a infants, famílies i veïnes.  
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1. Taller d’Hula Hop i xocolatada 

13 de desembre, de 17:30 a 
19:00 h 
Plaça Reial 
Actuació i taller de Hula Hop 
acompanyats d’una xocolatada. 
Organitza: Ass. d’Amics i 
Comerciants de la Plaça Reial 
 

2. Tast i Nadales a Barceloneta 
14 de desembre, de 12:30 a 
15:00h 
Itinerant. Diferents carrers del 
barri. 
3 corals animaran el matí 
cantant nadales. També s’oferirà 
un tast gastronòmic. 
Organitza: Agrupació de 
Comerciants i Industrials de la 
Barceloneta  
 

3. Comerç al carrer a Barceloneta! 
21 de desembre, de 10:00 a 
20:00h 
Carrer Maquinista 
Venda de productes del comerç 
delbarri i activitats d’animació de 
carrer. 
Organitza: Agrupació de 
Comerciants i Industrials de la 
Barceloneta 
  

4. Concert del Quartet Montcada 
Dissabte 21 de desembre de 19h 
a 19h45  
Plaça de la Puntual (c. 
Princesa/Av. Allada Vermell) 
Nadales d'arreu del món 
Organitza: Ribermúsica   
  

5. Concert a Plaça Padró 
Divendres 20 de desembre de 18 
a 19.30 h 
Plaça Padró 
Concert de música a la plaça 

Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

6. Música al carrer a Joan Amades 
Divendres 27 de desembre de 18 
a 19.30 h 
Comença a Joan Amades 
Concert de música itinerant per 
diferents ubicacions 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

7. Música a la Rambla del Raval 
Dissabte 21 de desembre de 19 a 
20.30 h 
Rambla del Raval 
Grup de música que tocarà en 
diferents ubicacions de la 
Rambla del Raval 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

8. Música a la Rambla del Raval 
Dissabte 28 de desembre de 19 a 
20.30 h 
Rambla del Raval 
Grup de música que tocarà en 
diferents ubicacions de la 
Rambla del Raval 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

9. Tallers infantils a Riera Baixa 
Dissabte 21 de desembre de 12 a 
14.00 h 
C/ Riera Baixa 
Tallers pels més petits. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

10. Tallers infantils a Riera Baixa 
Dissabte 28 de desembre de 12 a 
14.00 h 
C/ Riera Baixa 
Tallers pels més petits. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
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11. Coneix la història de Nou de la 

Rambla 
Diumenge 22 de desembre de 11 
a 14.00 h 
C/ Nou de la Rambla 
Ruta cultural per un dels carrers 
amb més historia del Raval. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

12. Coneix la història de Nou de la 
Rambla 
Diumenge 29 de desembre de 11 
a 14.00 h 
C/ Nou de la Rambla 
Ruta cultural per un dels carrers 
amb més historia del Raval. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

13. Concurs d'aparadors de Santa 
Caterina! 
Dissabte 14 de desembre a partir 
de les 11.30h 
Pl. Sant Pere 
Entrega de premis del concurs 
d'aparadors. Concerts, paella 
popular i tallers artístics per a 
infants. 
Organitza: A. Santa caterina, 
veïns i comerciants del mercat i 
del barri 
  

14. La Gran Cagada del Tió de la 
Plaça Comercial 
Diumenge 22 de desembre a 
partir de les 10.30h 
Pl. Comercial 
Tió gegant perquè els més petits 
rebin regals! 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
  

15. Jocs Infantils i mostra de comerç 
al carrer Comtal 

07 de desembre de 11:30h a 
14.00h 
Carrer Comtal i Magdalenes 
Jocs i tallers infantils 
Organitza: Barna Centre 
  

16. Festa de benvinguda al Nadal de 
Barna Centre 
30 de novembre de 11:30h a 
13.30h 
Plaça Sant Josep Oriol 
Animació infantil i Tió gegant 
Organitza: Barna Centre 
  

17. Fira d’hivern al carrer Sant Pere 
més Baix 
19, 20 i 21 de desembre de 10h a 
20h 
Carrer Sant Pere més Baix i Pou 
de la Figuera 
Mostra de comerç al carrer amb 
espectacles 
Organitza: Unió de botiguers del 
carrer Sant Pere més Baix 
 

18. Collage de Nadal! 
Dissabte 4 de gener de 11h a 
13.30h 
Plaça Poeta Boscà 
Collage nadalenc de les botigues 
del barri. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Agrupació 
de Comerciants i Industrials de la 
Barceloneta 
  

19. Robòtica nadalenca 
Dissabte 28 de desembre de 18h 
a 20.30h 
Plaça de la Mercè 
Un arbre nadalenc amb rodes i 
moltes llums. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
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Entitat col·laboradora: 
Associació de comerciants de la 
Mercè 
  

20. Joguines imaginàries 
Dissabte 4 de gener de 10:30h a 
14.00h 
Plaça Sant Pere 
Taller artesanal per fer joguines 
diferents. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Sant Pere 
m’encanta / A. Santa Caterina, 
veïns i comerciants del mercat i 
del barri 
  

21. Gòspel de proximitat 
Divendres 20 de desembre de 
18h a 20.30h 
Inici a Plaça Montcada 
Un cor de gòspel professional 
amb les botigues del barri. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Born 
Comerç 
  

22. Nadal a ritme de barri! 
Divendres 27 de desembre de 
18h a 20.30h 
Inici al carrer Maquinista amb 
Marqués de la Mina 
Dansa claqué, percussió i bona 
música donaran ritme al comerç 
del barri 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Agrupació 
de Comerciants i Industrials de la 
Barceloneta 
  

23. Nadal chroma key 
Dissabte 21 de desembre de 
19:30 a 22.00h 
Plaça Reial 

Fotografies ben peculiars i en 
directe 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Assoc. 
D’amics I Comerciants De La 
Plaça Reial 
  

24. Nadal a ritme de swing 
Dilluns 23 de desembre de 11h a 
13.30h 
Inici a Via Laietana amb carrer 
Comtal 
Ballada de dansa davant de les 
botigues del barri 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Barna 
Centre 
  

25. Danses i botigues 
Divendres 3 de gener de 18h a 
20.30h 
Inici a Passeig Joan de Borbó 
amb Plaça Pau Vila 
Ballarins i ballarines entraran en 
diàleg amb els diferents 
comerços del barri. 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Agrupació 
de Comerciants i Industrials de la 
Barceloneta 
  

26. Màgia i teatre de Proximitat 
Dissabte 21 de desembre de 18h 
a 20.30h 
Inici a Plaça del Àngels amb 
carrer Ferlandina 
Màgia de proximitat amb 
elements de les botigues del 
barri 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Eix 
Comercial Raval 
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27. Espectacle i taller de circ 
18 de desembre de 18h a 20.30h 
Inici a la Plaça Joan Amades 
Espectacle de circ amb l’ajuda de 
les comerços del barri 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Fem Raval 
               

28. Contes de comerç, Nadal i 
territori 
21 de desembre de 11h a 13.30h 
Inici al Mercat de Santa Caterina 
Contes adaptats que parlaran de 
carrers i comerços del nostre 
barri 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Ass. Veïns 
i Comerciants del  voltant de 

Santa Caterina / Unió de 
botiguers del Carrer Sant Pere 
més Baix / Associació dels 
Concessionaris del Mercat de 
Sant Caterina 
  

29. Contes de comerç, Nadal i 
territori 
Dissabte 7 de desembre de 18h a 
20.30h 
Carrer Comtal amb Magdalenes 
Contes adaptats que parlen de 
carrers i comerços del nostre 
barri 
Organitza: Districte de Ciutat 
Vella 
Entitat col·laboradora: Barna 
Centre i Associació de veïns i 
comerciants del carrer 
Magdalenes

També s’han portat a ternme iniciatives com la de Llums Km0, emmarcada dins el 
RavalKm0 (Fundació Tot Raval) un projecte per fomentar la dinamització comercial i social 
del Raval. En total la  inversió del Districte de Ciutat Vella per recolzar aquestes activitats 
ha estat 25.360€ més aproximadament 270.000€ des de la Regidoria de Comerç. 

 

4/ ESPAI PÚBLIC 

4.1/ Finalització d’obres: Rambla del Raval, Vázquez Montalbán, Salvador Seguí  

Finalitzen les obres per reurbanitzar la Rambla del Raval i les places de Vázquez 
Montalbán i Salvador Seguí, al barri del Raval. Les actuacions que s’hi han fet formen part 
d’un projecte comú de remodelació, millora i nous usos de l’espai en aquest àmbit, que 
compta amb uns 19.260 metres quadrats, i ha suposat una inversió de 1,3 milions d’euros. 

L’actuació ha tingut com a principals objectius afavorir els usos veïnals i de vida 
quotidiana en aquest àmbit, mitjançant zones de trobada, activitat o joc infantil i juvenil i 
millorar la connexió d’aquests tres espais. La reurbanització, que va començar el març 
passat, també persegueix fomentar l’ús intergeneracional dels espais, evitant els usos 
excloents i augmentant el confort de l’espai. 

Així, gràcies a aquest projecte, s’ha duplicat l’espai de joc infantil, creant-ne un de nou a la 
Rambla del Raval i renovant els que ja existien a Salvador Seguí en clau d’espai jugable. 
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Alhora, s’han potenciat els espais d’usos polivalents amb una atenció especial al jovent i 
a la gent gran. 

Amb la reforma, s’ha volgut dotar d’una nova centralitat a la Rambla del Raval, perquè 
esdevingui un espai de trobada per al veïnat del barri, tot buscant potenciar el seu 
caràcter de centralitat, de plaça i, a la vegada, de cruïlla. La centralitat d’aquest àmbit 
queda presidida pel Gat de Botero, que s’ha traslladat a aquesta zona central per dotar-lo 
de més protagonisme. 

També s’ha trencat la linealitat mitjançant l’eixamplament de la part central a banda i 
banda i s’han eliminat les barreres transversals –reducció d’aparcaments, reordenació dels 
margallons- per afavorir la relació a peu pla peatonal amb les voreres dels laterals. A 
més, s’han generat àmbits per a usos de barri ara desatesos i espais de trobada amb 
caràcter més domèstic. Aquesta reordenació ha de permetre desenvolupar les activitats 
veïnals que es concentren en dies concrets a la Rambla del Raval amb major comoditat. 

D’altra banda, també s’han condicionat quatre zones on es desenvoluparan usos juvenils –
amb un espai dinamitzat pel mòdul del procés participatiu KN60lab- i s’ha creat un nou 
espai per a jocs infantils i a espai verd, incloent els margallons presents abans de la 
reurbanització. En tot l’àmbit s’ha mantingut la superficie de verd però reubicant-la en dos 
grans parterres amb alguns margallons dels pre-existents i pavimentant la zona del centre 
de la Rambla on eren abans. També s’han reordenat les terrasses, canviant la configuració 
actual de les cadires per agrupar-les i ubicar al tram central de la Rambla bancs circulars 
de trobada, s’ha canviat la il·luminació de tota la Rambla per incrementar el confort de 
l’espai també en horari nocturn i s’ha instal·lat un lavabo públic autorentable i una font. 

Totes aquestes actuacions responen a demandes recollides per part del veïnat i 
associacions i comerciants per tal d’augmentar la sensació de seguretat de l’espai i 
millorar la visibilitat dels usos. 
 
Pel que fa als extrems de la Rambla, en la rotonda nord s’ha anul·lat el pas de vehicles a la 
part interior (la més propera a la Rambla), per tal d’aproximar la rotonda a la Rambla. Això 
s’ha fet col·locant jardineres que impedeixin el pas de vehicles. També s’ha modificat la 
configuració dels passos de zebra i la incorporació de trànsit rodat des del carrer Hospital 
per tal de fer més amable i directa la connexió per a vianants entre Rambla – Hospital - 
Maria Aurèlia Campmany. 
 
En el cas de la rotonda sud s’ha mantingut el seu funcionament com a pas de vehicles i 
s’amplia el pas de zebra per tal de de fer més amable i directa la connexió per a vianants 
entre Rambla del Raval - Sant Pau - Sant Oleguer. Així mateix s’ha ampliat la distància de 
gir dels vehicles que venen de Nou de la Rambla per donar més visibilitat a l’espai per a 
vianants i augmentar la seguretat. 
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En ambdós casos, s’ha incorporat el pas de bicicletes al vial del carrer Maria Aurèlia 
Campmany i al carrer de Sant Oleguer, amb la seva corresponent senyalització, de manera 
que es converteixen en vial ciclable compartit entre cotxe i bici. S’han instal·lat superfícies 
de xapa perforada als escocells per millorar l’accessibilitat, s’ha col·locat mobiliari urbà 
amb agrupacions de cadires i s’ha reservat espai per a les terrasses que es reordenen a les 
vores de la Rambla. 

Plaça Vázquez Montalbán: un espai públic ple de vida 

A la plaça Vázquez Montalbán s’han realitzat les obres des de mitjans de juliol amb 
l’objectiu de canviar el caràcter dur i poc amable d’aquest espai i dotar-lo d’identitat 
pròpia. S’han generat espais d’ombra, s’ha potenciat el joc i l’estada de nens i adolescents 
i el pas cap a la plaça Salvador Seguí s’ha singularitzat. 

Per això s’ha instal·lat un paisatge de muntanyetes de terra per a la plantació d’arbres, tot 
retirant les jardineres i reubicant-les a la rotonda nord de la Rambla, i col·locant cadires 
per generar àmbits d’estada. S’han pintat jocs sobre el paviment, s’ha construït una pista 
de bàdminton amb pintura a terra i es col·locaran taules de ping-pong i fut-toc. 

La plaça de Salvador Seguí: més vegetació i espai infantil 

A la plaça de Salvador Seguí les obres s’han fet des de l’agost, actuant a l’entorn de sauló, 
que s’ha reconfigurat ampliant l’espai de jocs i modificant el caràcter dels àmbits d’estar. 
S’ha creat una àrea lúdica de nova configuració (de 0 a 12 anys) com a espai jugable sense 
límits, a partir de muntanyetes baixes de cautxú amb elements de joc incorporat que 
complementa, conjuntament amb els nous jocs infantils a la Rambla, l’aposta per la ciutat 
jugable. Tots els elements són antivandàlics i amb una bona il·luminació. També s’ha fet 
un nou parterre amb plantació, ampliant l’arbrat i amb més i noves cadires. 

El Pla de Barris contra les desigualtats del Raval Sud i Gòtic Sud té en aquesta obra una de 
les principals actuacions de la seva línia de veïnificació de l’espai públic que a més està 
permetent repensar i refer altres espais com els Jardins de Voltes d’en Cirés, la Plaça Sant 
Miquel o el Moll de la Fusta per adaptar-los a les necessitats de la vida quotidiana. En el 
cas de Rambla del Raval, Vazquez Montalban i Salvador Seguí s’ha arribat a aquesta obra 
després d’un procés participatiu l’any 2017 en el que van tenir especial protagonisme els 
veïns i veïnes de la zona que fent reunions i passejades diürnes i nocturnes per detectar 
sobre el terreny els obstacles de pas i els itineraris a millorar. També els joves van formar 
part de la participació donant resposta al malestar que ja havien manifestat durant el PAD 
de l’anterior mandat per sentir-se exclosos d’aquests espais i els infants mitjançant de la  
participació infantil que l’entitat AEIRaval va fer sobre com millorar Vázquez Montalbán. 
També van tenir una especial rellevància les usuàries dels jocs infantils de Salvador Seguí 
amb sessions de treball específic amb les famílies al mateix lloc. 
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Tot plegat un esforç col·lectiu per aconseguir que l’espai públic d’aquest espai central del 
Raval respongui més i millor a les necessitats quotidiana del seu veïnat. 

Es realitzarà un acte d’inauguració el proper 14 de desembre a partir de les 16h30. 

4.2/ Obres en curs actualment         

S’han finalitzat les actuacions a la Rambla del Raval, Vázquez Montalbán, Salvador Seguí , 
així com la rehabilitació de l'edifici d'habitatges del carrer Arc de Sant pau 16 amb vuit 
habitatges i un local. 

Es troben en curs les obres dels carrers del Raval sud al Carrer de l'Est; les del Carrer 
Robadors; la jardinera de la Plaça Castella, la primera fase de millores als Jardins de Sant 
Pau del Camp (fase 1), la reurbanització de la Plaça Sant Miquel (fase 3) i les millores de 
vores a la Via Laietana; així com  l’adequació per a espai d’entitats del local del Carrer Sant 
Oleguer, 5-11, els treballs d’adequació del local del Carrer Reina Amalia per a l’Ateneu 
Enciclopèdic , la façana del Centre Cívic drassanes i l'obertura dels arcs a l'edific del Carrer 
dels Arcs 6 (Impulsem).                                                                                                                    

4.3/ Juguem a les places (Edició tardor/hivern) 

Tenint en compte la bona acollida que van tenir durant l’estiu les diferents activitats del 
projecte Juguem a les places, ha sorgit la iniciativa de continuar generant propostes a les 
places del districte per promoure l‘activitat lúdica familiar i millorar la convivència als 
barris.  

A continuació les activitats programades: 

BARCELONETA 
 
Juguem a la Repla! 
22 i 29 de desembre i 5 de gener, de 
10.30 a 13.30 h 
Plaça Poeta Boscà 
Espai de joc lliure i creatiu, a càrrec de 
Tata Inti. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella 
  
Món del joc 
24 de desembre, de 10 a 13 h 
Plaça del Poeta Boscà 
Més de 20 jocs tradicionals i populars de 
grans dimensions on poden jugar tant els 
petits com els grans. A càrrec de Players. 

Organitza: Districte de Ciutat Vella, en 
col·laboració amb l’Equipament Infantil 
Barceloneta 
 
SANT PERE, SANTA CATERINA I LA 
RIBERA 
 
Juguem a la plaça Jaume Sabartés! 
11 i 18 de desembre, de 16 a 19 h. 
27 de desembre i 3 de gener, de 10.30 a 
13.30 h. 
Plaça de Jaume Sabartés 
Espai de joc lliure i creatiu, a càrrec de 
Tata Inti. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella 
  
Tallers monogràfics de circ 
13, 20 i 27 de desembre, de 18 a 19 h 
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Plaça dels Mestres Casals i Martorell 
Tallers d’acrobàcia i equilibris acrobàtics, 
per a infants de 8 a 12 anys. 
Inscripcions a 
encircantelbarri@gmail.com, Casal de 
Joves Palau Alòs i la botiga Papallona 
Circus. 
Organitza: Encircant el barri 
  
Multiesport inflable 
23 de desembre, de 10 a 13 h 
Jardins del Pou de la Figuera            
Inflable amb diferents elements 
esportius, on els infants podran gaudir 
saltant, enfilant-se, reptant, etc. Per a 
infants de 3 a 12 anys. A càrrec de 
Players. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella 
  
Matinal amb tallers i cabaret 
28 de desembre, a partir de les 11.30 h 
Plaça dels Mestres Casals i Martorell 
Matinal amb tallers familiars d’slack-line, 
acrobàtics i carioques, cabaret de circ i 
menjar popular. 
Organitza: Encircant el barri 
  
Jam de foc i xocolatada 
3 de gener, a partir de les 18 h 
Plaça dels Mestres Casals i Martorell 
Jam i exhibició de malabars de foc, i 
xocolatada popular. 
Organitza: Encircant el barri 
  
Matinal amb tallers, espectacle “Dónde 
está la primavera?” 
4 de gener, a partir de les 11.30 h 
Plaça dels Mestres Casals i Martorell 
Matinal amb tallers familiars i espectacle 
de circ. 

Organitza: Encircant el barri 
 
GÒTIC 
  
Juguem a la plaça de Joaquim Xirau! 
21 i 28 de desembre, de 10.30 a 13.30 h 
Plaça de Joaquim Xirau 
Tallers lúdics i creatius per a infants i 
famílies, a càrrec de l’Ass. Gabella. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella. 
  
Jocs de taula gegants 
24 de desembre, de 10 a 13 h 
Plaça de la Mercè 
Instal·lació de jocs clàssics gegants i jocs 
de taula amb valors i cooperatius, per a 
infants i famílies, a càrrec de Tata Inti. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella, en 
col·laboració amb el Casal Infantil Pati 
Llimona 
  
RAVAL 
 
Tió de Nadal 
18 de desembre, de 17 a 20 h 
Jardins de les Voltes d’en Cirés 
Festa tradicional del caga tió, amb 
actuacions, balls i xocolatada. 
Organitza: Centre Cívic Drassanes i 
Projecte Infància Raval, en col·laboració 
amb l’AIPCC  
  
Racó de jocs 
3 de gener, de 10.30 a 13.30 h 
Plaça de Folch i Torres 
Recull de jocs per a infants i famílies, a 
càrrec de Comeet. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella, en 
col·laboració amb el Casal dels Infants 
del Raval 

                                                          

4.5/ Indicadors de seguretat       

Al conjunt del Districte, la demanda en aquest període es manté molt similar respecte 
2018, com passa també a la resta de la ciutat. Si bé la majoria de les demandes estan 
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relacionades amb les molèsties, les específicament relacionades amb molèsties per soroll 
a Ciutat Vella disminueixen un 6%. 

Pel que fa al numero d’incidents, al conjunt de la Ciutat, enguany disminueix un -1% 
comparat amb l’any 2018. A Ciutat Vella, però, es manté molt similar a l’any anterior amb 
un total de 54145 incidents. Si bé el percentatge de diferència entre els incidents 
gestionats per demanda ciutadana i els incidents iniciats per les patrulles al districte de 
Ciutat Vella és del 47% (al total de ciutat representa un 36%), evidenciant la proactivitat 
al districte. De fet, a Ciutat Vella es van rebre 28754 trucades per demanda ciutadana i es 
van gestionar gairebé el doble d’incidents (54145). 

Aquesta realitat al districte d’activitat constant, on en moltes ocasions la demanda supera 
els recursos disponibles, limita la capacitat de planificar activitats de caràcter més 
preventiu, només pal·liada per l’assignació de serveis remunerats per part de Regidoria 
del districte. 

De gener a octubre de 2019 hi ha hagut un increment d’un 144% en relació 2018 respecte 
a les trucades relacionades amb la venda ambulant. Aquest increment és conseqüència de 
la pressió exercida a la zona portuària de l’Avinguda Joan de Borbó que ha generat un 
desplaçament de la venda ambulant cap a la Rambla. El districte representa el 60% del 
total de denúncies de venda ambulant efectuades  a tota la ciutat. Els esforços es 
concentren actualment en evitar la consolidació per part dels venedors d’espais com 
Passeig Colom i Rambla de Mar, a qui la Policia Portuària no pot donar resposta adequada 
per manca d’efectius. La intervenció en aquests llocs, però, resulta complicada a causa de 
la proximitat de vies amb molta densitat de trànsit 

Pel que fa a llaunes comissades, aquest 2019 s’han comissionat un total de 198.856, 

Els fets coneguts per la policia a Ciutat Vella (que es denuncien o que es coneixen d’ofici) 
descendeixen en un 4'9 % respecte al mateix període de 2018. Són els furts (-9,7%) i els 
robatoris amb força (-13%) els fets que més baixen, mentre les detencions i 
investigacions augmenten un 30 %, fruit de la major activitat policial. Els únics motius de 
detenció que descendeixen són els furts (-8,3%). 

Tot i aquests esforços, no és suficient com per compensar l’augment de fets, ja que els 
jutjats no poden donar sortida la gran quantitat de fets detectats, amb gran acumulació de 
judicis i el conseqüent endarreriment, resta efectivitat a l’actuació uniformada i de paisà. 
En aquest sentit, els judicis immediats s’estan assenyalant amb un retard de 9 mesos 
entre la detecció dels fets i la imputació o detenció i l’enjudiciament dels responsables. 
Aquesta situació fa que molts dels delinqüents habituals vegin marge per continuar duent 
a terme les seves activitats. 

A causa de les diferents situacions del districte i de la dificultat de donar resposta amb els 
serveis ordinaris, s’han establert una sèrie de dispositius especials atenent a les diferents 
problemàtiques. Aquests dispositius, que en ocasions són conjunts amb CME i en d’altres 
duts a terme per patrulles GUB, són: 
 



  Regidoria del Districte de Ciutat Vella  

 
 32 

 Front Marítim: Es va realitzar el dia 28 de juny de 2019 un operatiu conjunt amb 
indicatius de la PG-ME de Ciutat Vella. El desplegament de les 11 patrulles 
assignades van donar un balanç total de 20 persones detingudes, 17 persones 
investigades. Aquest dispositiu centrava l'actuació sobre els delictes contra el 
patrimoni (furts i robatoris amb violència) i els delictes contra la salut pública que 
es produeixen en horari d'oci nocturn.  

 Operatiu Polièdric: Des de 05 de juny de 2019 està en funcionament aquest 
dispositiu en coordinació amb CME amb l'objectiu d'intervenir sobre els robatoris 
amb violència al districte. El dispositiu adapta els horaris de treball policial en base 
el modus operandi del perfil que sol dur a terme aquest tipus d'il·lícits. Els ha 
resultat del dispositiu han estat un total de 688 detinguts. 

 53 investigats i 6 reconeixements fotogràfics des del 17 de juny a 6 d'octubre.   

Actualment hi ha al districte trenta-set cannàbiques (37), d’aquestes vint-i-nou (29) 
disposen de llicència d’activitat i només vuit (8) no en tenen, però amb expedients 
administratius oberts. Les tasques d’inspecció i control del districte estan treballant en 
aquests 8 casos. De fet una cannàbica ubicada al Carrer Sitges, va quedar tapiada el 30 
d’octubre després d’una actuació coordinada del GDU i la Policia de Barri de Ciutat Vella. 

Pel que fa a alguns punts crítics del districte, es continuen reforçant de manera integral 
amb actuacions de GUB juntament amb altres serveis de districte segons necessitats de 
cada zona: 

 Plaça Castella: des de Guardia Urbana es van fent intervencions per identificar i 
sancionar conductes incíviques. En el que portem d'any s'han realitzat 28 punts 
Beta.  Des de GUB es fa la protecció escolar i es col·labora en l'acompanyament de 
la neteja de la plaça al matí.  

 Riera Baixa: La percepció d'inseguretat que es produeix a la cruïlla dels carrers 
Riera Baixa i Hospital ha disminuït ja que amb caràcter indefinit, es cobreix la zona 
amb patrulles uniformades. Des de l'Equip de Policia de Barri s'ha donat especial 
seguiment a les demandes de les entitats veïnals i comerciants, mantenint 
reunions i reforçant la proximitat amb els col·lectius afectats. Durant aquest any 
s'han realitzat un total de 634 punts Beta. 

 Plaça dels àngels- MACBA: A causa de les nombroses queixes relacionades amb 
l’ús de la plaça per patinadors i les molèsties per grups de persones consumint 
alcohol, s'ha reforçat la presència, especialment a la tarda. S'han coordinat 
igualment els treballs de neteja per facilitar el buidatge de la plaça i descans del 
veïns, facilitant la sortida cap a c/Montealegre.  

 Plaça Reial: S'hi destina patrulla fixa a tots les solapaments i canvis de torn, a més 
de diferents dispositius per part del torn nit per fer front  a la venda de llaunes i 
control de seguretat ciutadana. 
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5/ PLA DE BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD  

El Pla de Barris Raval sud i Gòtic Sud continua desplegant les més de 60 accions del pla 
agrupades en les de Drets Socials, Educació, Activitat Econòmica i Ecologia Urbana. 
Algunes de les principals novetats son la finalització de la nova façana del Casal Infantil 
del Centre Cívic Drassanes que donarà més dinàmiques de vida veïnal quotidiana a la 
plaça Voltes d’en Cirer. Així mateix la finalització de la remodelació de la Rambla del 
Raval, Vázquez Montalban i Salvador Seguí per aconseguir espais de mes qualitat per a 
l’ús quotidià veïnal a, per exemple, el centre de la Rambla del Raval amb bancs 
comunitaris, un nou espai de jocs infantils, un espai pels joves amb el projecte kn60lab, el 
gat de Botero, i serveis com una cabina WC autorentable o una font. L’espai de Vázquez 
Montalban amb els seus nou arbrat i  parterres verds i Salvador Seguí com a espai jugable 
s’obrirà al veïnat en les properes setmanes. Al barri Gòtic en l’àmbit de plaça Sant Miquel 
s’està realitzant les obres a carrer gegants i en previsió la realització de l’obra dels trams 
principals 3 i 4, la pròpia plaça, entre desembre i febrer.  En la línia de millora de les 
entrades de 3 centres educatius les obres a l’espai de pati d’entrada de Collaso i Gil ja han 
començat amb previsió finalització mitjans de desembre, les obres de millora al Drassanes 
es realitzaran la primera setmana de desembre i les de Rubén Darío estan previstes pel 
primer trimestre de 2020. 

El programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat està realitzant obres a 4 
finques i treballant en 15 expedients més, 4 dels quals amb inici d’obra molt proper (cost 
total de 4.555.702€ dels pràcticament la meitat es subvenció del Pla de Barris i una quarta 
part més subvenció ordinària de l’Ajuntament). Tancada la segona convocatòria d’ajudes 
per a canvi de finestres tanquem xifres amb un total de 44 sol·licituts que han resultat 
positives i es farà en les properes setmanes el l’obra de canvi de finestres. 

S’està realitzant una tercera edició del programa formatiu “nous Lideratges” on joves dels 
barris de Pla de Barris entre 18 i 35 anys comparteixen un curs intensiu i experiencial per 
enriquir les seves aptituds de lideratge a futur als seus barris. El projecte de foment de la 
participació i apoderament de joves no vinculats a entitats Kn60Lab tindrà continuïtat tot 
l’any a l’àmbit de la Rambla del Raval. Es continua treballant el projecte executiu de 
CanSeixanta com a habitatge públic i futur equipament juvenil i espais d’entitats de 
memòria La Factoria Heliogràfica i l’Ateneu Enciclopèdic. També en clau juvenil i de 
mirada de gènere s’ha finalitzat l’estudi referent a la mirada de gènere a les pistes 
esportives del Raval, especialment a la Pista Negra i s’està planificant la seva presentació. 

Es consolida el curs escolar  amb les figures d’Educadors/es Socials i Tècniques 
d’Intervenció Social als centres educatius amb una molt bona valoració per part dels 
centres i els serveis relacionats de les tasques assolides el curs passat. S’ha realitzat la 
segona fase del projecte de cerca de l’excel·lència educativa “RAVALSTEAM” on es treballa 
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a diversos centres de manera transversal les matèries ciència, tecnologia, enginyeria, art i 
matemàtiques implicant l’escola Drassanes i la seva AFA, l’Institut Milà i Fontanals i la 
universitat UPF Pompeu Fabra, entrant ara en la fase d’acompanyament als docents dels 
centres per a que puguin continuar autònomament la tasca encetada conjuntament.  
Continua el desplegament del programa Prometeus d’acompanyament a estudis 
universitaris amb més de 54 joves participants del Raval. 

Es continua treballant la línia de salut comunitària i interculturalitat amb el desplegament 
de les persones mediadores interculturals i treballs específics amb entitats dels barris 
mitjançant formacions a professionals i serveis sobre el Shabú o accions referents a la 
millora de la Salut Afectiva, Sexual i Reproductiva.  Les caminades de salut tant al Raval 
com al Gòtic continuen així com el programa de “Baixem al carrer” que facilita que gent 
gran pugui sortir al carrer amb acompanyament. S’ha finalitzat el taller de gimnàstica per 
a gent gran amb unes valoracions molt positives com a activitat de manteniment del grup 
durant aquests mesos en que es prepara la propera Escola de Salut que es desplegarà de 
gener a juny. S’ha iniciat una nova edició del programa de tallers culturals per a la inclusió 
social amb suport psicosocial als centres cívics “xarxa sense gravetat”. 

En la línia d’enfortiment de xarxes veïnals i de barri s’està realitzant l’acompanyament 
professional a la Plataforma veïnal “El Borsí pel Barri” per al seu enfortiment com a entitat 
de gestió comunitària de part del futur Borsí. S’ha consensuat un avantprojecte 
arquitectònic entre Biblioteca, Plataforma Veïnal del Borsí pel Barri i les diferents àrees de 
l’Ajuntament i Districte per als futurs usos de l’edifici i s’ha materialitzat la cessió del Hall 
del Borsí a la Plataforma Veïnal per a la realització d'activitats d’enfortiment de la relació 
entre el projecte i el barri. S’està treballant en la línia d’afavorir que la Plataforma veïnal i 
la Biblioteca Andreu Nin elaborin algun projecte compartit relacionat amb el Borsí o amb 
les temàtiques que els uneixen. 

S’està potenciant l’enfortiment i creixement del Banc de Recursos Mancomunats on 
diverses entitats del Raval despleguen un projecte de formació i ocupació per a joves 
sense titulació formativa en la gestió de la mancomunació de infraestructures per a actes 
a la via pública entre entitats i el servei de muntatge i desmuntatge. S’està estudiant quins 
escenaris de suport a la consolidació i enfortiment del projecte es poden plantejar de cara 
als anys vinents. 

 

6. DADES DE L’ESTIU A CIUTAT VELLA 

6.1/ Pla de Veïnatge 

Aquest apartat recull les diferents actuacions policials, socials i administratives a l’espai 
públic per a prevenir, intervenir i sancionar conductes incíviques i delictes, a nivell general 
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del districte però també les actuacions específiques per a zones concretes, com ara el pla 
específic durant l’estiu a la zona del Front Marítim.  

Els equips d’intervenció a l’espai públic s’amplien durant el període estival. Aquest 2019, 
entre juny i setembre s’ha comptat amb un total de 7.930 hores treballades de tot l’equip 
del Pla de veïnatge, composat per auxiliars d’espai públic, tècnics i tècniques d’intervenció 
social, mediadors/es interculturals i dinamitzadors/es comunitàries.  

Cal destacarà que l’actuació dels i les professionals del Pla de Veïnatge es fa en 
coordinació amb agents, equipaments i serveis del territori tals com Guàrdia Urbana, 
Centre d’Urgències i Emergències Socials, Sistema d’Emergències Mèdiques, l'Agència de 
Salut Pública, Parcs i Jardins, Agents Cívics, Mossos d’Esquadra, el Punt d’Informació 
contra la Violència Masclista, el Servei de Detecció i Intervenció de Menors Estrangers No 
Acompanyats, el Servei d’Atenció Socioeducativa-Agència per a l’Abordatge Integral del 
Treball Sexual entre d’altres. 

Pel que fa a la feina realitzada, s’ha intervingut en un total de 8.250 situacions 
problemàtiques en aquest període, 991 més que al 2018. Aquestes actuacions estaven 
relacionades amb activitats inadequades o incivisme (com per exemple, consums 
d’alcohol o altres drogues a la via pública, conductes sorolloses a la nit, necessitats 
fisiològiques a al carrer, etc.), vinculades a dificultats de convivència (pernoctes al carrer, 
concentració turística, enfrontaments violents, incompliments de comerços, etc.), i 
incidències relatives al manteniment de l’espai físic (acumulació de brutícia, mobles o 
objectes a la via pública, mobiliari urbà trencat, problemes amb l’enllumenat, entre 
d’altres situacions).  

6.2/ ACCIONS DE  GESTIÓ I DINAMITZACIÓ  DE L’ESPAI PÚBLIC 

6.2.1 CASAL D’ESTIU PER JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ (SUPERACCIÓ)  

Durant el mes d’agost des del Districte de Ciutat Vella va posar en marxa una prova pilot  
per atendre la situació de joves extutelats en situació de carrer. Continuem amb la segona 
fase d’aquesta prova pilot fins a finals d’any. Es tracta d’una activitat itinerant que facilita  
l’accés al Casal de Superacció, que es duu a terme en un complex exportiu, per part de 
joves ex-tutelats i alguns menors d’edat que estan en situació de carrer.  

Els diversos equips implicats: Servei d'inclusió Social (SISMO Joves), professionals de 
Superacció i Servei de Detecció i Intervenció (SDI), valoren positivament la iniciativa, que 
ha donat suport  a més d’un centenar de joves, i que ha contribuït a millorar les relacions 
de molts d’aquests joves amb els seus respectius centre d’assistència. És cert, també, que 
iniciatives d’aquests tipus, que generen la possibilitat de que els joves comencin a agafar 
rutines, puguin menjar i mantenir una higiene adequada mentre fan esport i socialitzen 
amb altres joves, tenen un impacte positiu. Malgrat això des del districte som conscients 
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que molts d’aquests joves, tenen un problema real d’habitatge i de possibilitats 
d’ocupació que s’agreugen, respectivament, amb l’emergència habitacional que vivim a la 
ciutat i amb la seva situació administrativa, definida per una injusta i racista Llei 
d’Estrangeria.  

Així doncs des del Districte volem ampliar aquesta iniciativa, però és una qüestió de 
recursos. És imprescindible la implicació de de la Generalitat i l’Estat. Veïnes i entitats del 
districte també s’han organitzat pe trreballar amb aquest grup tan vulnerabilitzat. Tot o 
això és responsabilitat de les diferents Administracions destinar els recursos que vetllin 
pels  drets d’aquests joves en torn a habitatge, ocupació i oportunitats d’inserció social, 
enfortint l’autonomia dels joves. 

6.2.2. Juguem a les Places  

Com hem esmentat abans en aquest informe, el Districte de Ciutat Vella va organitzar 
durant aquest estiu diferents propostes a les places per promoure l‘activitat lúdica de les 
famílies i millorar la convivència als barris. 

Ha estat una proposta molt ben rebuda per part de la ciutadania, que progressivament ha 
incorporat l’hàbit de visitar activitats que es realitzaven periòdicament a les places i en 
ocasions ha demanat també la pròrroga d’aquestes per tal de poder-ne seguir gaudint 
més enllà de l’estiu. Portada a terme als 4 barris a les places: 

Barceloneta:  
-          Plaça Poeta Boscà 

Casc Antic: 
-          Pou Figuera 
-          Plaça Mestres Casals 
-          Plaça Jaume Sabartés 

Gòtic: 
-          Plaça Traginers 
-          Plaça de la Mercè 

Raval 
-          Plaça Joaquim Xirau 
-          Plaça Gardunya 
-           Plaça Sant Agustí. 

6.3. Cabines autorentables 

L’ús intens de les places i carrers de Ciutat Vella, especialment en franges nocturnes i a 
l’estiu, genera un impacte molt fort a la via pública i en els elements que les integren.  

Per això cal incorporar elements que facin compatibles els diferents usos que s’hi duen a 
terme per afavorir la convivència veïnal i la cohesió social. Actualment comptem amb un 
total de 12 cabines i urinaris de manera permanent a  zones concorregudes la via pública i 
que durant els mesos d’estiu han tingut 263.572 usos, tal com detalla la següent taula: 
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6.4. Contaminació acústica  

La contaminació acústica és un problema de salut pública que s’ha de combatre des de 
perspectives diverses, passant per la regulació dels locals d’oci nocturn,  dels serveis de 
neteja i la rehabilitació de finestres 

L’oci nocturn del districte ha de permetre compatibilitzar el descans veïnal amb la 
diversió. En aquest sentit del juny al setembre s’ha portat a terme durant aquest estiu una 
campanya amb educadores que busca sensibilitzar i implicar a la ciutadania en la 
reducció dels nivells sonors, alhora que implicar i informar als locals nocturns sobre la 
temàtica de la campanya.  

La campanya ha comptat amb  8 parelles d’educadores (2 per barri), coordinades en 
reunions setmanals per barris i mensuals per districte. Les principals zones d’actuació han 
estat terrasses, zones d’entrada i sortida dels establiments i espais públics concorreguts.  

Pel que fa als indicadors de la campanya, s’ha informat al voltant de 20.000 persones en la 
totalitat del districte i  ha tingut una bona rebuda per part del veïnat. 
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Les dades de GUB indiquen que les actuacions per soroll han disminuït en un 6% durant 
aquest estiu. Tot i aixÍ, des del districte de Ciutat vella continuarem la fent tasques 
preventives a l’espai públic i actuant davant els incompliments per garantir el descans 
veïnal. 

BARRIS Usuaris locals 
informades 

Turistes 
informades 

Casc Antic 2.113 3.232 

Raval 1.794 2.181 

Gòtic 1.628 3.224 

Barceloneta 2.136 3.393 

TOTAL 7.671 12.030 
  

 

En la mateixa línia de garantir el descans veïnal, un estudi encarregat al mandat anterior a  
l’Agència de Salut Pública va concloure que calia abordar la contaminació acústica des de 
totes les vessants possibles donat que es tracta d’un problema de salut de primer ordre. 
Una de les mesures empreses és poder col·laborar econòmicament amb els veïns i les 
veïnes que ho desitgin per a la instal·lació de dobles vidres, en el marc del Pla de Barris. 
L’objectiu d´aquesta actuació és fomentar que aquells veïns i veïnes que desitgin adoptar 
la mesura del canvi de finestres puguin fer-ho amb ajudes d’entre el 50 al 90%, segons el 
seu nivell de renda. Fa unes setmanes es va donar per tancada la segona convocatòria 
d’ajudes per a canvi de finestres, havent rebut un total de 44 sol·licituds que han resultat 
positives. En les properes setmanes comencen les obres de canvi de finestres.  De la 
primera convocatòria amb 34 sol·licituts 18 han resultat positives i les obres estan en curs. 

6.5. Neteja  

L’ús intensiu de l’espai públic juntament amb la densitat d’habitants i comerços fan que la 
generació de residus urbans al Districte sigui la més alta de la ciutat. Per això, s’ha reforçat 
els serveis de neteja i recollida de residus.  

Pel que fa la inversió realitzada en el període període (1 de maig - el 25 de setembre) al 
2019 trobem un increment de la despesa de 280.000€ entre respecte al 2018 
(11.411.909,92€ al 2018 i 11.691.007,88€ al 2019). S’ha incrementat un 18% els equips de 
manteniment de la netedat (recollida de residus petits i mitjans i altres); un 6% els equips 
de neteja complementària diària que acompanyen a GUB  en zones que presenten 
complexitat; un 6% els equips d’escombrada i un 3% els equips de baldeig.  
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Per aconseguir un espai públic més net hem disposat de Plans d’ocupació per a reforçar la 
neteja de la via pública durant els anys 2018 i 2019. Hi ha hagut un reforç de la neteja 
viària del Districte i de la recollida d’elements abandonats a la Via Pública, el manteniment 
de les condicions higièniques dels parcs infantils i dels elements vegetals en bon estat de 
neteja i un reforç del control i neteja dels punts crítics del Districte. A l’estiu del 2019 es 
van contractar 20 persones (5 equips de matí i 5 de tarda). 

El servei de recollida coordinada actua a tots els carrers dels barris Gòtic i Ribera – Sant 
Pere que pertanyen a la zona de recollida domiciliaria no contenitzada, recollida en 
bosses. Les fraccions recollides són Resta i orgànica. El servei coordinat realitza alhora les 
tasques de recollida del residu i neteja de l’espai. Durant el 2019 l’evolució del servei ha 
estat la següent: 

● Gener a Abril : 
○ Recollida de resta i orgànica / neteja mitjançant escombrada manual : 3,5 

dies a la setmana (freqüència alterna) 
○ Recollida de resta i orgànica / neteja amb aigua mitjançant sistemes mixtos 

de baldeig i escombrada mecànica: 3,5 dies a la setmana (freqüència 
alterna) 

● Maig a setembre: 
○ Recollida de resta i orgànica / neteja amb aigua mitjançant sistemes mixtos 

de baldeig i escombrada mecànica. Diari – servei de dilluns a diumenge. 

Respecte a la freqüència de neteja de contenidors exterior i interiors, en la següent taula 
observem l’increment durant els mesos d’estiu: 

 

6.6. Habitatges d’Ús Turístic 
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A fi de garantir la convivència, el dret a l’habitatge i un model urbà sostenible l’equip de 
govern de Ciutat Vella ve, des del mandat anterior, planificant i executant  actuacions per 
al control i tancament dels Habitatge d’ús turístic (HUT) sense llicència.  

Durant aquest estiu 2019, en concret, hem encarregat un informe per identificar i 
detectar aquells apartaments que desenvolupen un ús turístic sense la llicència 
corresponent  amb l’objectiu d’iniciar els tràmits pertinents per sancionar-los i instar a les 
propietats a que el posin al mercat de lloguer a preus assequibles, evitant així l’expulsió de 
veïnes i veïns del districte. Un altre objectiu era conèixer en quina situació es troben la 
resta d'habitatges que en algun moment han tingut algun procediment obert per un ús 
indegut. 
 
Les tasques de comprovació i visualització s'han dut a terme des del 04 d’agost fins al 25 
d’octubre en diferents franges horàries: matí i tarda entre setmana i matí i tarda en caps 
de setmana i festius. En total s’han inspeccionat 295 habitatges i paral·lelament s’han 
obert fitxes a 5 nous habitatges que podrien tenir un ús turístic il·legal: 
 

 

La taula següent recull totes les casuístiques d’ús dels 300 habitatges comprovats i 
inspeccionats a Ciutat Vella.  
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Dels 300 habitatges inspeccionats a Ciutat Vella, s’han identificat 17 HUT’s sense 
llicència, que es reparteixen per barris segons es mostra a la taula següent. 

 

 

 

 

S’ha de tenir en compte que, inclús fent les 4 o 5 visites fixades, preguntant als veïns i 
investigant una mica, hi ha moltes vegades que és molt difícil obtenir informació i que 
sovint els pisos estan tancats o inaccessibles. Prova d’això són els 98 habitatges (32,7%) 
sense informació, sense determinar o no localitzats.  

Per una altra bada, el total de trucades al 092/112 a la ciutat de Barcelona entre els mesos 
de gener a octubre de l'any 2019, el districte de Ciutat Vella representa el 25% del total de 
trucades relacionades amb molèsties per habitatges d'ús turístic. Els mesos de d'estiu són 
els que més demanda en relació als HUT's tenen.El total de trucades relacionades amb els 
habitatges d'ús turístic s’ha reduït en un 19% a tota la ciutat aquest any respecte al mateix 
període de l’any anterior.  

Per últim, des del districte continuem en l’exploració de vies legals per escurçar el temps 
de tramitació de sancions. 

 

7./ FESTES MAJORS, FESTIVITATS CULTURALS I ALTRES CELEBRACIONS                                                             

    7.1/  Festa Major de la Barceloneta:  

S’ha celebrat del 25 al 29 Setembre amb gran afluència de participació i participació de 
veïnes. Aquest any una de les novetats ha estat el sopar de Carmanyola de veïns 
promogut per la Comissió de Festes, amb una participació bastant exitosa. També com a 
novetat es va fer un acte previ de presentació del Cartell de la festa en col·laboració de 
Centre cívic. 

7.2./ 25-N. Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones 

La lluita contra les violències masclistes va més enllà de les lleis, dels pactes, d’escoltar les 
notícies i de commoure’ns; va més enllà, fins i tot, d’atendre les xifres que any rere any, i 
mes rere mes, van creixent. De fet, en els darrers anys tots els 25 de Novembre han estat 
diferents: cada cop amb missatges més contundents, cada cop més conscients que hem 
de deixar de dir “violència” i hem d’acceptar que hem de parlar de “violències”, cada cop 
més conscients de com ens cal ser sensibles a la quantitat de vides afectades per les 
violències masclistes. 
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Ens calen recursos, eines legals, espais de cura, però ens cal sobretot prendre consciència 
que ens hi hem d’implicar totes, i principalment tots. Enguany tornem a fer visibles, a 
Ciutat Vella, experiències de diverses entitats i barris que denuncien les violències 
masclistes, que tenen cura de les seves víctimes, i que diuen PROU! 

El passat mes de novembre es van organitzar més de 27 activitats, en les que es van 
implicar entitats, veïnes i veïns de totes les edats, equipaments famílies per tal de caminar 
cap a que aconseguim que Ciutat Vella sigui un Districte feminista on puguem dir que 
estem d’acord en erradicar les violències masclistes. 


