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INFORME  DE LA REGIDORA  

Plenari del 06 de juliol de 2017 

1. INTRODUCCIÓ  

 

Arriba l’estiu al Districte de Ciutat Vella. Un estiu que tindrà més visitants que mai, la qual cosa implica el 

necessari reforç dels serveis habituals al districte per tal de minimitzar l’impacte de la massificació turística i 

l’ús intensiu de l’espai públic, així com les males pràctiques en relació amb el lloguer turístic. Les dades 

expliquen una baixada de l’oferta d’allotjament turístic il·legal, però no ens hem de conformar amb dades: 

l’emergència habitacional és greu degut a una llei que desprotegeix els llogaters i cal ser ambiciosos en la 

garantia del dret a l’habitatge i en preservar la funció social dels habitatges. Els efectius del pla de veïnatge 

es sumen als reforços d’inspecció, neteja, agents cívics, educadors de salut etc. que s’implementen a l’estiu al 

nostre districte. Tenir una ciutat que desperta interès a nivell internacional ha de ser compatible con la 

garantia dels drets dels veïns i veïnes que hi viuen.  

Per això mateix, s’han multiplicat els esforços i els acompanyaments als veïns i inspeccions quan cal a aquells 

edificis que són fruit de l’especulació salvatge que es viu a la ciutat, i especialment al cor de la mateixa. 

Mentre no es produeixi un canvi en la llei de lloguers, cal exprimir les poques competències de que gaudim 

com administració local. És en aquest sentit, en el d’augmentar el parc públic d’habitatge, i fent-ho de 

manera innovadora, responent a les demanades veïnals i a les necessitats d’una de les zones més castigades 

per l’especulació, que l’edifici de Via Laietana 8-10 es destinarà a habitatge públic. Més d’una dècada després 

de que els moviments socials urbans comencessin a denunciar els processos de gentrificació que patien 

diferents barris de la ciutat, el terme ha estat adoptat per amplis sectors de la societat. Davant d’aquest 

fenomen, i com a mesura preventiva, omplir de veïns i veïnes Via Laietana, una via en la que s’han anunciat 

millores aquest mandat i el treball per una reforma integral al 2019-2020, és la millor manera de mostrar 

quin tipus d’urbanisme volem, per a qui volem les grans transformacions a la ciutat, mesures preventives 

com generar habitatge. 

La creació d’habitatge també és l’objectiu a que obeeix la compra de Reina Amàlia 10, fruit de la negociació 

amb la propietat per preservar el Gimnàs de la Sant Pau.  Una compra que ens ha de permetre augmentar el 

parc públic d’habitatge i alhora evitar mal usos d’aquests habitatges que en diferents moments han estat 

ocupats de manera il·lícita per fer activitat delinqüencial, la seva incorporació en el parc públic d’habitatge ha 

d’evitar aquests usos.  

Per últim cal destacar la feina dels cossos de seguretat en els darrers mesos en relació amb diferents 

problemàtiques del districte amb més centralitat del país, i l’esforç extra que aquests cossos han de realitzar 

durant l’estiu. En aquest sentit, informem de la incorporació de 35 nous agents al mes d’agost que 

treballaran per una millor convivència i un districte més amable per tothom.   
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2. PARTICIPACIÓ 

2.1 Informe de subvencions 

L’any 2017 s’han aprovat 240 subvencions i se n’han denegat 53. Cal recordar que la resolució de l’aprovació 

provisional va ser el 4 de maig i que l’aprovació de la resolució definitiva ha estat pels voltants del 23 de juny. 

L’import assignat d’aquestes ha estat de 499.4797,54 euros i el de convenis ha estat de 636.861,62 euros. 

Així doncs, el total de subvencions i convenis a Ciutat Vella aquest 2017 ha estat de 1.136.359,16 euros. A 

més el Districte ha col·laborat econòmicament en les infraestructures de les activitats locals amb un import 

de 645.150,95 euros. En el següent quadre es poden veure desglossat per barris les subvencions i els 

convenis: 

 

En el següent quadre podem veure una comparativa de les subvencions assignades per barris respecte a 

l’any anterior: 

 

En aquest quadre es pot observar la comparativa per àmbits temàtics: 
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Aquí es poden veure els imports amb les subvencions incloses d’altres ens municipals, com el Consorci 

d’Educació o l’Institut Barcelona Esports: 

 

 

 

En el següent quadre es poden veure i comparar les assignacions per festes majors, i la comparació respecte 

a l’any 2016: 
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Pel que fa a les subvencions de l’àmbit de l’educació, cal destacar un important increment arribant fins a 

525.011 euros, que es reparteix entre un 47% per a les pròpies escoles, el 42% és per a projectes de les 

AMPA’s i l’11% per a projectes sòcio-educatius. 

2.2. Actualització participació Pla d’Usos 

El passat 30 de juny va acabar la fase de recollida de propostes del Procés Participatiu pel Pla Especial 

d'Establiments de Concurrència Pública de Ciutat Vella 2017.  

Aquest procés, obert a la darrera tanda de Consells de Barri, ha tingut quatre dimensions principals, 

relacionades entre si: en primer lloc la comunicació del  mateix procés participatiu i de l'objecte del mateix 

(el pla d'usos) mitjançant diferents materials gràfics i publicacions específiques per cada àrea a tractar, amb 

vistes a que fos el màxim de comprensible; en segon lloc, 40 visites personalitzades a entitats (entre els 

diferents barris i actors relacionats) en format de passeig/entrevista; en tercer lloc, quatre tallers 

participatius temàtics, realitzats el 18 de maig (Presentació a entitats veïnals) i els dies 1 (Restauració i oci 

nocturn), 7 (Comerç) i 15 de juny (Cultura); finalment, la presència a la xarxa, amb l'obertura d'un canal a la 

web decidim.barcelona (encara actiu). 

Tot plegat en un període en tres mesos que ens han permès arribar a la majoria dels actors interessats. Per 

això es van crear espais de participació diversos, i es va fer un esforç d'apropar-se a les entitats i associacions 

presents en cada territori a partir d'un mapa d'actors dinàmic.  
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Detectar en quines zones hi ha saturació d'activitats, quines zones s'han de preservar o mantenir amb 

l'equilibri d'activitats que existeix avui en dia, i quines activitats noves tenen un impacte en la vida dels veïns i 

veïnes de Ciutat Vella eren els tres eixos principals d'aquest procés de recollida d'informació qualitativa a peu 

de carrer i en diferents espais del districte (a les sessions sectorials).  

Algunes dades relatives al procés participatiu: 74 propostes pujades a la web, que ha rebut 1.240 visites i 

290 vots (suports recollits per les propostes); sobre les sessions presencials: hi han participat 122 persones 

(una mitjana d'unes 30 per sessió, aproximadament). 

Durant aquest mes de juliol (fase de retorn) totes i cadascuna de les propostes rebran una resposta 

específica sobre la seva aportació, a banda del correu genèric d'agraïment per a tots i totes les participants 

en aquest espai d'escolta i reconeixement mutu de la diversitat al Districte. 

Volem destacar finalment la difusió dels diferents estudis encarregats per la redacció del Pla d'Usos 2017 a la 

plataforma web, accessibles per a la descarrega per part de la ciutadania. 

 

2.3. Retorn Mestres Casals i Martorell 

Tal com hem comentat en diverses ocasions, l’espai que va quedar obert el mandat passat quan es van 

enderrocar les cases del final del carrer Mestres Casals i Martorell, s’ha convertit en un espaí anodí, on no 

s’hi pot desenvolupar vida de barri. Per aquest motiu s’ha dir a terme un procés participatiu que ha 

determinat els usos temporals que tindrà aquest espai, que està qualificat d’equipament sòcio-sanitari. La 

voluntat de l’actual equip de govern és mantenir la qualificació i iniciar els tràmits per tal de poder construir 

el nou Casal de Gent Gran del Casc Antic, acompanyat d’allotjaments per a persones grans. L’inici de les 

obres per a la construcció d’aquest equipament, tan necessitat pel barri, será durant el primer trimestre de 

2019. Mentrestant, s’han iniciat els treballs per al projecte resultant del procés participatiu, que va tenir la 

primera sessió en el Consell de Barri del 15 de desembre de 2016, la segona el 3 de maig de 2017, i la de 

tancament el  23 de maig de 2017. Es va fer el retorn Consell de Barri del 31 de maig de 2017. Durant aquest 

procés hi ha hagut sessions i aportacions paral·leles, per part del Col·lectiu Intermitent del Casc Antic, 

Zirkolika i la Fundació Comtal. El resultat ha estat una intervenció com la que es pot veure en la següent 

imatge, eliminant una de les dues jardineres i convertint l’altre en una mena de petit amfiteatre obert i 

permeable, amb la instal·lació d’un contenidor o armar per poder guardar material d’ús efímer. 
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3. DRETS SOCIALS  

 

3.1 Habitatge 

 

Una de les prioritats d’aquest Govern és impulsar polítiques que garanteixin el dret a l’habitatge dels nostres 

veïns i veïnes i lluitar contra la seva expulsió. En aquest sentit recentment s’ha anunciat una mesura que ha 

de ser un punt d’inflexió en la millora de l’accés a l’habitatge: el conjunt d’immobles de Via Laietana 8-10 

seran dedicats, de forma majoritària a habitatge. Aquesta decisió respon a les demandes dels veïnats del 

Districte, que fa mesos van iniciar la campanya #VidaLaietana per reivindicar habitatge públic.  
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Aquesta parcel·la conté uns 11.000 metres quadrats que són propietat de l’Ajuntament de Barcelona i uns 

7.000 que ho són de l’Estat. D’aquests 11.000 pràcticament el 100% és edificable i la voluntat és iniciar el 

procés per definir els usos futurs, que seran d’habitatge majoritàriament, però és voluntat del Districte que 

hi hagi usos d’equipament per al barri també, així com la possibilitat d’ubicar algun servei municipal.  

En aquest mateix apartat cal destacar la formalització de la compra de l’edifici de Reina Amàlia 10 en 

compliment de l’acord per a salvar el Gimnàs de Sant Pau. Es tracta d’un edifici de planta baixa més 4 

plantes, en el que hi ha 9 habitatges. 

 

 

 

 

 

3.1.1 Actuacions en desnonaments 

 

Ciutat Vella és el Districte de la Ciutat que més casos de desnonaments anunciats ha de gestionar, 

representant el 17,75% de total. En el que portem d’any des de serveis socials, l’Oficina de l’Habitatge i els 

serveis de SIPHO i UCER han treballat 180 casos nous, i fins a 116 casos més procedents de 2016. La xifra de 

casos gestionats s’eleva, així, fins als 296. 
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En el següent quadre hi ha les dades exclusives de 2017:

 

 

 

 

 

Aquests 180 casos representen a 476 veïns i veïnes afectats, dels quals 149 són menors d’edat (el 31%): 
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El Raval segueix essent el barri en el que hi ha més intervencions, arribant a representar el 65% de tot el 

Districte: 

 

D’aquests desnonaments se n’han resolt 96 

 

 

3.1.2 Pla Dintres 

 

El Pla Dintres s’ha aplicat en 4 anys i mig en 182 finques del Districte. D’elles, 26 s’han descartat per no tenir 

deficiències greus que motivessin la incoació de l’expedient dins el programa; 46 han acabat amb ordres de 

conservació i 65 en convenis sobre finques senceres; després de la incoació de l’expedient, i en dues d’elles 

la situació jurídica de la finca dificulta l’actuació (herències jacents i processos concursals). De les que han 

estat objecte d’ordre de conservació s’han instruït 21 expedients sancionadors i s’han imposat 7 multes 

coercitives. S’han efectuat 20 execucions subsidiàries de les quals 5 estan finalitzades i 15 en curs d’execució. 

De totes les execucions subsidiàries 18 són pactades, 17 en propietat horitzontal i 1 en propietat vertical.  

En l’actualitat hi ha 29 finques en situació d’obres i 27 tenen el projecte d’obres en tramitació. Aquest és 

l’estat actual de les actuacions: 
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Així mateix també es licitarà una Assistència tècnica per tal de reforçar els treballs de seguiment, supervisió i 

control. 

 

3.1.3 Protecció del patrimoni obrer del Raval: les Cases – Fàbrica 

 

Fa un any que vam fer el primer pas per protegir les cases-fàbrica del Raval, un dels patrimonis cabdals de la 

nostra història i de la nostra memòria, amb la suspensió de llicències d’obra sobre 38 peces industrials. Des 

d’aleshores, s’ha elaborat un estudi detallat per conèixer el valor patrimonial d’un total de 64 emplaçaments 

que inclouen, a més de les 38 inicials, altres cases fàbrica que ja estaven catalogades, però de les quals s’ha 

reforçat el nivell de protecció. Fruit d’aquest treball, un total de 26 cases fàbrica al barri de Raval, construïdes 

a finals del segle XVIII i una bona part del segle XIX, es protegiran per evitar que s’enderroquin.  

Per preservar el valor patrimonial d’aquestes cases fàbrica, la Comissió de Govern ha aprovat inicialment una 

modificació del Pla especial de protecció de patrimoni arquitectònic històric i artístic de Ciutat Vella, que 

permet protegir els immobles catalogant-los amb un nivell de protecció B o C (la B indica protecció de béns 

d’interès local en què els elements que es poden modificar són mínims, i la C, béns que es protegeixen en el 

seu conjunt). 

Una de les novetats que inclourà el pla és que es reforça l’estudi previ de la resta d’immobles al Raval i a 

Ciutat Vella, que queden qualificats amb un nivell D. El pla indica que caldrà un estudi previ en cas de 

transformació, demolició i rehabilitació, i deixa la porta oberta per a la seva protecció en el futur. 

La relació de cases-fàbrica que es preveu protegir amb nivells B i C al Raval és la següent: 
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A més, per assegurar la conservació de les cases fàbrica mentre es tramita l’aprovació del pla, s’ha acordat 

també una suspensió de llicències que inclou tots els edificis estudiats preveient que pugui haver elements 

puntuals d’interès en els elements que no han estat protegits com a B o C. Només s’han exclòs els solars i els 

edificis substituïts per obra nova recent. Com a resultat, s’ha passat de la suspensió potestativa de 38 

elements de fa un any a la proposta de suspensió del pla de 57 elements. 

 

3.2 Salut 

 

3.2.1 Reubicació Casal de Gent Gran del Casc Antic 

 

Una de les demandes de la gent gran del Casc Antic és la millora del seu casal, que està en condicions molt 

millorables des de fa anys. Per aquest motiu des de l’inici d’aquest mandat s’ha buscat un espai on poder 

reubicar-lo. A darrera setmana de juny vam anunciar a les usuàries del Casal i al seu director que el Districte 

ha iniciat els treballs per tal de poder iniciar les obres del nou casal abans d’acabar aquest mandat. S’ubicarà 

a la finca que va quedar buida després de l’enderroc, el mandat passat, de les cases del final del carrer 

Mestres Casals i Martorell. El nou casal disposarà de planta baixa més una planta, i l’equipament estarà 

acompanyat d’allotjaments temporals per a gent gran que podran compartir alguns espais  comuns amb el 

propi casal, creant un nou recurs molt potent per a la gent gran dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera.  

 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 12 de 30 

 

 

 

3.2.2 Prova pilot reestructuració neteja a l’entorn d’Escudellers 

 

Es tracta d’una reestructuració dels serveis de neteja que operen al carrer d’Escudellers, plaça de George 

Orwell i carrers adjacents per evitar les molèsties del soroll de la neteja al veïnat, treballar per la garantia del 

dret al descans, conscienciar veïns i comerciants de la importància de la neteja i garantir uns carrers nets les 

màximes hores possibles. 

La prova passa per reduccions en els serveis de recollida de residus i de baldejos: 

Fins el 12 de juny de 2017 es passaven a recollir les escombraries els dilluns, dimecres, divendres i diumenge 

a les 23:00 hores, 2:15 hores i 4:30 hores i els dimarts, dijous i dissabtes, a les 0:30 hores, 2:30 hores i 4:30 

hores.  La primera passada serveix per recollir la brossa de veïns i comerç, la segona per recollir la dels 

restaurants i la tercera per assegurar que el carrer és net a primera hora del matí 

A partir del 12 de juny de 2017 s’han eliminat les recollides de les hores centrals de la nit, i s’han organitzat 

de la següent manera: a les 22:30 hores, 1:30 hores i 7:20 hores. 

Pel que fa als baldejos, fins el 12 de juny de 2017 n’hi havia 2, el primer a les 1.30 i el segon a les 3 de la 

matinada. 

El calendari d’aplicació és: 

● Campanya d’informació dels nous horaris: de l’1 a l’11 de juny  

● Inici del pla d’acció: a partir del 12 de juny 

● Campanya d’inspecció i sancions: a partir del 26 de juny 
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3.3. Educació 

En l’àmbit de l’educació és important destacar l’inici de l’avaluació del Pla d’Educació del Districte, que va 

començar el passat mes de maig. Per a fer-ho es van constituir 13 grups de discussió per tal de poder 

incorporar les diferents visions de tots els actors implicats. 

Durant els mesos de maig i juny s'ha fet el treball de camp consistent en les sessions amb els grups de 

discussió i s'han realitzat entrevistes de contextualització. 

Durant aquest mes de juliol es procedeix a fer anàlisi de les dades i de la informació derivada de la fase de 

treball de camp. 

Els mesos de setembre i octubre seran els mesos per a la redacció de l'informe que es lliurarà a l'octubre. 

L’avaluació vol ser innovadora, tant en el mètode com en la diversitat de les mirades a tenir presents, 

preguntant-nos per les múltiples realitats de l’èxit escolar i elaborant una anàlisi des de la veu i les 

experiències dels agents sòcio-educatius del Districte. Ententem, en aquest sentit, l’èxit com un procés, més 

enllà dels resultats acadèmics per se i dels indicadors oficials, tenint presents les desigualtats en les 

condicions d’escolaritat dels centres, la importància de les qüestions emocionals i afectives i 

l’acompanyament en sentit ampli, i l’èxit com a corresponsabilitat, més enllà de la individualització del fracàs 

tenint en compte les veus dels joves.  

 

3.4. Cultura 

3.4.1. Casa de la Barceloneta 

Tal i com marquen els estatuts de la Casa de la Barceloneta, una vegada que la Junta va presentar la seva 

dimissió es va convocar a l'assemblea per tal de procedir a l'elecció d'una nova junta. En aquesta assemblea 

celebrada el passat 15 de maig no hi va haver cap candidatura per a assumir aquesta tasca. Aquest fet, no 

tenir junta, comportava la convocatòria d'una nova assemblea amb l'únic punt a l'ordre del dia de la 

dissolució de l'entitat. Aquesta assemblea es va celebrar el passat 7 de juny i es va acordar la dissolució 

efectiva de l'entitat. 

Un cop la junta sortint ha informat formalment al districte d'aquesta situació s'ha iniciat l'expedient per tal 

de resoldre el conveni signat pel districte i l'associació Casa de la Barceloneta. Actualment, s'està procedint 

per part de l'entitat al seu tancament efectiu, regularitzant tant temes de personal com econòmics. Aquest 

tancament està sent seguit per part del districte. 
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A partir d'aquest moment s'han començat a estudiar diferents alternatives per tal  de poder garantir en el 

mínim temps possible la reobertura de l'equipament municipal Casa de la Barceloneta. El nou model de 

gestió serà presentat i consensuat amb entitats i veïns i veïnes. 

3.5. Memòria 

22 de maig: acte de commemoració dels 40 anys de laSal, bar-biblioteca feminista i edicions de dones. 

Organitzat per la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella.  

El 6 de juliol de 1977 va obrir laSal, bar-biblioteca feminista, al carrer Riereta 8 del Raval, i l’abril de 1978 va 

néixer laSal, edicions de les dones. Van ser dues iniciatives feministes que tenien per objectiu cobrir “la 

necessitat imperiosa que tenim les dones de disposar d’un espai, d’una informació, d’una possibilitat 

d’expressió, i d’una plataforma d’acció” per envair el carrer i l’esfera pública. LaSal va ser un espai de 

formació, socialització i assessorament jurídic. 40 anys després vam homenatjar les dones que van fer 

possibles aquestes experiències amb una petita tertúlia en el mateix indret on tenien la seu. L’acte va ser 

concebut per les mateixes dones, i dut a terme per elles. 

7 de juny: Tercer Seminari “Barcelona Colonial: monument, arquitectura i espai públic”, organitzat pel 

Comissionat de Programes de Memòria, per reflexionar al voltant de l’estàtua d’Antonio López. El seminari 

va comptar amb la intervenció de Gustau Nerín, antropòleg, i el diàleg “Els monuments d’avui i la plaça 

Antonio López”, entre Juan José Lahuerta, director de la Càtedra Gaudí i Núria Ricart, professora de la 

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

Incorporació del nom de Miquel Pedrola en el llistat del nomenclàtor per acord de la Ponència del 

Nomenclàtor celebrada el 19 de juny passat  a petició de veïns i entitats de la Barceloneta, i aprovació de la 

instal·lació d’un plafó de memòria a la plaça de Sant Felip Neri. 

Creació d’una comissió per treballar l’homenatge a l’Escola del Mar que organitzarà la Taula de Memòria 

Històrica i Democràtica del Districte el proper gener de 2018. 
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4. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

4.1. Pla de desenvolupament Econòmic (PDE) 

 

En aquest cas us remetem a l’informe “Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella. Què hem 

aconseguit en els primers 9 mesos (setembre 2016 - maig 2017)” que es presenta en aquest mateix plenari. 

 

5. ESPAI PÚBLIC  

5.1. Sessions de treball espai públic 

5.1.1.  Estat vetlladors 

Ordenacions singulars amb al·legacions resoltes i pendents d’aprovació definitiva: 

● Plaça de les Olles i carrer Rere Palau 

● Carrer Consolat de Mar 

● Plaça Bonsuccés 

● Carrer Requesens 

● Plaça de Sant Cugat 

● Carrer Ferlandina i entorns 

● Plaça del MACBA 

● Plaça de la Barceloneta 

● Plaça de Sant Pere 

Ordenacions singulars amb el període d’al·legacions tancat i pendents d’aprovació definitiva: 

● Carrer Sant Pere més Baix 

● Carrer Rec 

● Plaça de Santa Maria 

● Període d’al·legacions tancat: 

● Plaça Nova i Plaça de la Catedral 

● Plaça Jacint Raventós 

● Plaça de la Gardunya 

● Passeig Colom 

● Carrer Xuclà (plaça del Quatre Gats) 

● Plaça de la Font 
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● Plaça de Ramon Berenguer el Gran 

● Plaça del a Vila de Madrid 

● Plaça de Sant Agustí Vell 

● Plaça Comercial i entorns del Born 

● Plaça de la Mercè 

● Plaça de Sant Galdric i Passatge de la Virreina 

 
 

5.2. Obres en curs actualment 

5.2.1. Metro de Jaume I 

La Generalitat ha iniciat les obres per a fer accessible l’estació del Metro de Jaume I, per això cal instal·lar dos 

ascensors i remodelar l’accés amb escales de la banda del carrer de l’Argenteria. Aquestes actuacions es 

preveuen desenvolupar en tres fases la durada de les quals dependrà en bona mesura de la ubicació efectiva 

de les instal·lacions i dels treballs arqueològics que siguin necessaris:  

La primera fase serà fins a l’octubre d’aquest any, i només s’actuarà a la banda del carrer Argenteria anul·lant 

el transit d’entrada i sortida de vehicles des de la Via Laietana i reduint l’amplada del pas de vianants.  

La segona fase està prevista entre l’octubre de 2017 i el maig de 2018. En aquesta fase s’iniciaran les obres 

de l’ascensor de la plaça de l’Àngel i s’afectarà un carril de la Via Laietana per al pas de vianants en el tram de 

les obres. Això comportarà l’anul·lació del gir a l’esquerra per accedir al barri Gòtic en sentit ascendent. 

La darrera fase serà entre el maig de 2018 i el maig de 2019. Es recuperarà el carril de la Via Laietana, el pas 

de vianants i  el pas de vehicles de forma puntual per el carrer de l’Argenteria 
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5.3. Indicadors de seguretat  

Evolució de les trucades ciutadanes al 092/112 al 2017 (gener-maig): 

  

Demanda ciutadana: 

gener-maig 

Global Ciutat 

Xifra absoluta 

Variació Ciutat Vella 

Xifra absoluta 

Variació 

2016 2017 % 2016 2017 % 

Recepció trucades 

092/112 

133.561 145.613 + 9 -- -- -- 

Incidents per demanda 

ciutadana al 092/112 

74.755 82.291 + 10 10.703 11.918 + 11 

Incidents tramitats* 

(demanda ciutadana + 

Proactivitat policial) 

134.287 141.406 + 5 23.464 24.229 + 3 

*Aquesta xifra és superior a la de demanda ciutadana al 092/112 perquè es fan molts més serveis dels que la ciutadania demanda 

(planificats, detectats d’ofici, etc.) 

  

Les dades reflecteixen un increment general de la demanda ciutadana a tota la ciutat.  Ciutat Vella està 

lleugerament per sobre del valor global i la tendència, ja des del mes de març, és a diferenciar-se encara més 

al llarg de l’estiu. 

El nombre total de serveis que realitza la Guàrdia Urbana, ja siguin per demanda ciutadana o a pròpia 

iniciativa, augmenten al conjunt de la Ciutat i també a Ciutat Vella. 

Per tractar de pal·liar l’efecte d’aquest augment de la càrrega de treball, s’han convocat 49 noves places 

d’agent en la modalitat de mobilitat interadministrativa. 35 d’aquests policies reforçaran al nostre districte 

des del mes d’agost. 
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Anàlisi de les dades relatives als fets delictius a Ciutat Vella 

  

Seguretat ciutadana: 

gener-maig 

Global Ciutat 

Xifra absoluta 

Variació Ciutat Vella 

Xifra absoluta 

Variació 

2016 2017 % 2016 2017 % 

Total de fets coneguts 

(denúncies + detectat 

d’ofici) 

68.360 71.984 + 5,3 14.576 15.712 + 7,8 

Furts 37.879 40.570 + 7,1 10.421 11.143 + 6,9 

Robatori amb 

violència/intimid. 

3.938 4.201 + 6,7 781 875 +12 

Robatori a interior de 

vehicle 

2.857 2.920 + 2,2 197 191 - 3 

Activitat policial relacionada amb la seguretat ciutadana: 

Detinguts i investigats Global Ciutat 

Xifra absoluta 

Variació Ciutat Vella 

Xifra absoluta 

Variació 

2016 2017 % 2016 2017 % 

Per furt 9.229 9.344 + 1,2 3781 3719 - 1,6 

Per robatori amb 

violència/intim. 

708 885 + 25 168 215 + 28 

Per robatori a interior 

vehicle 

160 157 - 1,9 8 24 + 200 

Contra la salut pública 414 578 + 39,6 234 334 + 42,7 

  

Els furts són, amb diferència, l’aspecte més negatiu de la seguretat ciutadana. Des de fa unes setmanes s’està 

treballant un “pla especial” que pretén combatre el furt amb noves fórmules d’imputació penal més greu, 

atès que s’ha pogut acreditar que certs autors operen de forma organitzada. El resultat d’aquestes accions es 

valorarà en uns mesos, una vegada es conegui si judicialment prosperen aquestes noves imputacions. 
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Investigacions sobre tràfic de drogues al primer semestre de 2017. 

S’han fet un total de 12 entrades i perquisicions a habitatges, emmarcades a un total de 7 operacions 

conjuntes amb Mossos d’Esquadra. En aquestes accions s’ha detingut/investigat a un total de 16 persones 

per delictes contra la salut pública. 

De forma complementària a aquest treball que ha fet la Guàrdia Urbana i Mossos del districte, s’han donat 

dues operacions més realitzades per unitats alienes a aquest territori: 

1.    En data 20-06-2017 es  realitzades per la Divisió d’Investigació Criminal de Mossos 

d’Esquadra: 1 pis a Barceloneta, 2 al Raval  i 1 al Gòtic.  

2.    En data  22-06-2017, La comissaria de l’ Eixample de Mossos d’Esquadra va fer un seguit 

d’entrades a habitatges vinculats a una xarxa de tràfic de drogues investigada al seu districte: 2 pisos 

al Raval i 2 al Casc Antic. 

 El total d’accions contra el tràfic de drogues és de 20 entrades i perquisicions. 

  3.    Control d’associacions cannàbiques 

  

S’ha iniciat un pla inspector que pretén actuar sobre aquelles associacions cannàbiques que, o bé no tenen 

llicència, o bé generen molèsties veïnals. La proposta inicial per Ciutat Vella és de 20 establiments (atès que 

apleguem el major nombre d’establiments de la ciutat). Com que el nombre de locals és important, vam 

decidir començar les inspeccions abans de l’inici formal d’aquest pla inspector i avançar així feina per 

contenir l’impacte singular que hi ha als mesos d’estiu. D’aquestes 20 proposades, ja s’han fet 2 inspeccions 

administratives i 3 penals (amb ordre judicial). 

   

Descripció de l’activitat relacionada amb la convivència. 

  

Policia administrativa: 

gener-maig 

Global Ciutat 

Xifra absoluta 

Variació Ciutat Vella 

Xifra absoluta 

Variació 

2016 2017 % 2016 2017 % 

Demanda al 092 per 

venda ambulant 

3.856 3.966 +2,9 387 484 + 25,1 
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Denúncies per venda 

ambulant i 

abandonament de 

gènere. 

22.563 20.769 - 8 15.285 14.830 - 3 

Llaunes comissades. 85.662 96.640 + 12,8 57.685 74.271 + 28,8 

Demanda al 092 per 

consum alcohòliques. 

296 267 - 9,8 49 57 + 16,3 

Denúncies per consum de 

begudes alcohòliques. 

17.266 15.083 - 12,6 5.405 5.512 + 2 

Denúncies per fer 

necessitats fisiològiques a 

l’espai públic. 

3130 2836 - 9,4 1.476 1.260 - 14,6 

  

En matèria de convivència, la demanda per les infraccions més habituals augmenta, així com l’activitat de 

GUB al respecte. Les xifres evidencien que alguns problemes com la venda ambulant tenen un arrelament a 

Ciutat Vella extraordinàriament superior a qualsevol altre districte. La tendència sembla que serà 

incremental tot i els esforços policials, atès que rebrem encara més visites que l’any anterior i Ciutat Vella 

manté la seva oferta d’oci nocturn. 

 

5.4. Campanya de comunicació d’estiu 

La campanya de comunicació d’estiu d’enguany al districte de Ciutat Vella continua dividida en tres eixos 

d’acció seguint la línia encetada l’estiu passat quan es va incorporar, a banda de la clàssica campanya de 

convivència i soroll habitual al territori, la de sensibilització vers la utilització d’habitatges turístics il·legals i 

de vehicles de mobilitat personal, per tal d’informar de les rutes i normatives. 

També reproduint el model 2016, i donat el nombre de visitants que rep el Districte, continuem  traduint els 

materials a l’anglès amb l’objectiu de poder connectar i fer-nos entendre amb les persones estrangeres que 

ens visiten i  fer-les partícips, junt amb els barcelonins i barcelonines, de la responsabilitat compartida de 

mantenir la ciutat en bonestat i col·laborar en el foment de la bona convivència . 

Els materials previstos seran visibles tant en suports a la via pública: banderoles i opis, així com materials de 

ma per repartir a través dels agents cívics i cartells de porteria per tal de treballar els temes més recurrents a 

cada barri. 

Quant als materials previstos,  destacar: 

Campanya convivència: Fulletó sobre la xarxa d’urinaris de Ciutat vella. Distribució de 4.000 exemplars en 

equipaments i  a través d’agents cívics. Cartells multimissatge de prevenció de temes relacionats amb la 
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convivència i foment del bon veïnatge, com ara soroll i neteja. 6.000 cartells distribuïts de juliol a setembre 

en les porteries del districte. Distribució de 20.000 posagots i 200 portatovallons amb campanya de soroll a 

les terrasses de més impacte en l’oci nocturn del territori. 

Campanya HUTs: Fulletó amb recomanacions per no llogar habitatges turístics il·legals i consultar el web 

existent per tal de comprovar que es lloga un habitatge amb llicència. Distribució de 4000 exemplars en 

punts d’interès turístic. Cartells sensibilització no lloguer d’HUTs il·legals. 6000 cartells distribuïts de juliol a 

setembre en les porteries del districte. 

Campanya VMPs: Fulletó sobre rutes i normatives dels vehicles de mobilitat personal. Distribució 6000 

exemplars mitjançant agents cívics. 

Civisme festes majors: Torretes amb missatges cívics durant el desenvolupament de les festes majors i 

incorporació de la campanya de no agressions sexistes, mitjançant pancartes en els punts de més afluència 

de la festa, per tal d’adreçar als telèfons d’informació i punts d’atenció personalitzat en el supòsit d’agressió. 

 

5.5. Mobilitat 

5.5.1 Normativa de Vehicles de Mobilitat Personal 

 

Una de les problemàtiques més quotidianes dels veïns i les veïnes de Ciutat Vella té a veure amb la pressió 

que fan els diferents ginys que circulen pel barri amb la mobilitat a peu. Per aquest motiu des de fa més d’un 

any s’ha estat treballant en una normativa de Ciutat, pionera a nivell europeu, que tindrà les seves 

especificitats per a Ciutat Vella. Des de l’1 de juliol la normativa és vigent. 

La normativa s’aplica a patinets elèctrics, segways i rodes elèctriques, entre d’altres, i determina per quins 

espais poden circular aquests vehicles. També estableix si han de tenir assegurança, s’ha de portar casc o 

amb quina edat mínima es poden conduir, que serà de 16 anys (majoria d’edat si es transporta persones en 

vehicles homologats). 

Els vehicles regulats per la nova normativa es classifiquen de la següent manera: 

– Tipus A: Inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites (patinets elèctrics petits, rodes 

elèctriques i plataformes elèctriques). 

– Tipus B: Inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans (patinets elèctrics grans i 

segways). 

– Tipus C0: Inclou els cicles de més de dues rodes que s’utilitzen per a ús personal. 

– Tipus C1: Inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat 

econòmica o d’oci. 

– Tipus C2: Inclou els cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies. 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 22 de 30 

 

A partir d’aquesta tipificació, s’estableix que els vehicles de tipus A podran circular per carril bici segregat i no 

segregat, pels carrers de plataforma única i pels parcs públics. Si poden anar a una velocitat superior als 20 

km/h, també podran desplaçar-se per calçades de carrers 30 (vies amb un únic carril de circulació per sentit). 

En el cas dels de tipus B podran circular pels mateixos itineraris que els de tipus A i també per calçades de 

carrers 30. 

Dins dels vehicles de tipus C, el subgrup C0 podrà desplaçar-se en condicions equivalents a les bicicletes; el 

C1 ho podrà fer pels carrils bici (sempre que l’amplada de la infraestructura ciclista ho permeti), carrers amb 

plataforma única, calçada de carrers 30 i per calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat. El 

subgrup C2 podrà accedir als mateixos espais que el C1, inclosos els parcs públics. També podran fer ús de les 

voreres de més de 4,75 metres, però només per accedir al punt de destinació. 

Aquesta modificació de l’ordenança de circulació també defineix rutes de circulació quan els vehicles 

s’utilitzen per fer una activitat d’explotació econòmica. El nou text, a més, recomana sempre l’ús del casc i 

determina que l’ús és obligatori pels conductors dels vehicles de tipus C i tipus A, si formen part d’un servei 

d’ús públic o activitat comercial. 

La nova regulació, que es pot fer més restrictiva en aquells districtes amb més densitat d’ús, incorpora a 

l’ordenança un règim sancionador amb multes que poden anar dels 100 als 500 euros. 

Amb tot, tal i com hem comentat, des del Districte de Ciutat Vella s’està ultimant la possibilitat d’incorporar 

restriccions a partir de la normativa general. 

 

5.5.2  Pla de mobilitat 

 

Un dels compromisos de l’actual equip de Govern és afrontar els diversos problemes de mobilitat que 

afecten al Districte. En aquest sentit ens referim a tot tipus de mobilitat: tant la comercial i la càrrega i 

descàrrega com la dels propis veïns, a peu o en els diversos vehicles que circulen pels barris, i també la 

mobilitat turística. Per aquest motiu aquest mes de juliol s’han iniciat els treballs per elaborar el Pla de 

Mobilitat del Districte, atenent de manera preferent les necessitats de les persones amb diversitat funcional i 

dificultats de mobilitat, així com l’urbanisme de gènere. 

Cal un model que estudiï el conjunt del Districte, seguint les següents línies estratègiques, entre d’altres: 

• La mobilitat en relació a la tipologia de la població resident, pernocta, visitant o flotant. 

• Els centres d’atracció i generadors de mobilitat atesa la centralitat del Districte. 

• La demanda i oferta global segons el tipus de mobilitat interna, generada cap a l’exterior del 

Districte, externa i de pas. 
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•Els fluxos segons els diversos tipus de mobilitat, de vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat 

personal, el transport públic, el transport privat de servei públic i el vehicle privat motoritzat; per tal 

d’aconseguir la seva convivència en especial en les vies pacificades que es troben a un sol nivell. 

•El sistema d’aparcament per als diversos tipus de vehicles i tipologia de demanda. 

•La Distribució Urbana de Mercaderies, DUM, pel que fa als fluxos i horaris, amb una correcta 

distribució de zones de càrrega i descàrrega i creació d’àrees logístiques internes estratègicament 

ubicades, i també amb el foment dels sistemes de distribució mes adequats a la trama dels cascs 

antics amb vehicles de petit format. 

•La revisió i racionalització dels sistemes horaris de restricció del trànsit.  

 

Per tal d’elaborar la diagnosi es faran enquestes entre els veïns i les veïnes, i es buidaran les demandes i 

aportacions dels consells de barri en els que s’ha tractat aquest tema. Així mateix es tornarà a tractar la 

mobilitat en els espais que ho requereixin. Està previst tenir el Pla de Mobilitat disponible a principis de 

2018.  

5.5.3 Intervenció a Joan de Borbó amb Ginebra  

 

Donades les reiterades queixes dels veïns de la Barceloneta per la solució aplicada en aquesta cantonada, 

s’han efectuat diverses millores consistents en augmentar el temps semafòric per a la sortida de vehicles des 

del carrer Ginebra per incorporar-se al Passeig Joan de Borbó; i s’ha avançat fins a la línia de terrasses la 

franja de detenció de vehicles del carrer Ginebra per tal d’aconseguir major visibilitat mútua amb els 

vianants.  Ara mateix s’està avaluant l’efectivitat d’aquestes modificacions. 

 

6. PROJECTES  

 

6.1. Pla de Barris Raval Sud – Gòtic Sud 

 

El Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud  està en fase de desplegament, havent-se presentat als diferents consells 

de barris i a expenses de la seva presentació a un acte públic i obert.  

En l’àmbit dels Drets socials s’està avançant en el procés de disseny consensuat entre la Biblioteca Andreu 

Nin i la Plataforma veïnal El Borsí per l’ús futur d’aquest equipament de proximitat. Es continuen les tasques 

tècniques per analitzar el complex de Can Seixanta i s’està contrastant amb entitats del territori els estudis 

de vulnerabilitat residencial que han de situar el marc per les subvencions de rehabilitació de finques d’alta 

complexitat.   

En matèria de l’Educació s’està consensuant amb els centres educatius el reforç de professionals que 

suposarà el model d’Escoles Enriquides i es treballa per crear l’espai de decisió compartida entre entitats, 
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centres i administració de les línies d’educació comunitària. 

En l’àmbit d’activitat econòmica s’està dissenyant amb entitats dels dos barris i espais de treball comunitari 

el procés de formació/ocupació vinculat a la rehabilitació i obra així com el de formació i desenvolupament 

d’un projecte de gestió d’infraestructura d’activitats a la via pública. S’està desenvolupant ja la figura de 

dinamitzador comercial en llengua diversa amb una entitat del territori. 

En matèria d’ecologia urbana s’estan desplegant els processos de participació de l’àmbit de Voltes d’en Cirés 

i Rambla del Raval-Montalbán-Salvador Seguí. S’està plantejant el procés de Port(a) veïnal per la veïnifiació 

del moll de la fusta i estudiant la millora de la connexió per a vianants entre el Gòtic i el mar, així com 

treballant tècnicament les alternatives d’usos actuals de Plaça Sant Miquel. 

 

6.2. Incorporació de personal al Districte 

 

El Pla de Recursos Humans, de l’Ajuntament de Barcelona es el primer pas d’una política de Recursos 

Humans orientada a enfortir i millorar els serveis públics de la ciutat, revertir la “tendència de la 

privatització” i modernitzar i prestigiar la funció pública després de diversos mandats en els que la política de 

recursos humans ha estat la inversa..  

El   Districte està implantant el seu  Pla de Creixement que contempla la incorporació de 25 persones  als 

diferents equips del Districte . D’aquestes 25  persones, 15  tindran perfil tècnic  ( lletrats, arquitectes, 

enginyers, tècnics de gestió) , i les altres 10 persones tindran un perfil administratiu. 

Ja estan incorporats i treballant al Districte  16 persones  (10 tècnics i 6 administratius).  La resta,   fins a 

completar el Pla de creixement,  s’aniran incorporant progressivament  preferentment abans de l’estiu i 

també  en funció dels processos de les bosses de treball.  

Així durant l’any 2017 s’haurà completat el Pla quasi al 100 % , quedant  pendents només la cobertura de 2 

llocs de treball que estan planificats per incorporar-se durant el primer trimestre de l’any 2018. 

La  incorporació d’aquestes persones al Districte  permetrà  aturar l’aprimament de la plantilla, reforçarà 

tècnicament els equips, les funcions i la estructura territorial, i millorarà  el repartiment de les càrregues de 

treball, tot això  amb l’objectiu de donar un millor servei, àgil i adequat a les necessitats reals del ciutadà. 

 

7. FESTES MAJORS O FESTIVITATS   

 

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

13/05/2017 – Barribrossa, Brossa espai escènic 

13/05/2017 - Assaig al carrer dels bastoners de Casc Antic, Esbart l'Espiga d'Or 

19/05/2017 - Festival VilaMón BCN, Ecounion 
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20/05/2017 - 21/05/2017 - Fira  Born Gourmet, Barcelona Born Gourmet 

26/05/2017 - Juguem al carrer, Fundació Comtal 

26/05/2017 - Vi i Gastronomia a Santa Caterina,  Associació de veïns i comerciants del voltant del mercat 

31/05/2017 - 09/08/2017 -  Cicle de cinema a la plaça, fcagc 

01/06/2017 - Acte per famílies. Sensibilització sobre la problemàtica de l'habitatge a Ciutat Vella, Associació 

l'Esquitx 

03/06/2017 - Escola de sardanes, Associació de colles sardanistes laietans 

10/06/2017 - Festallada Vermell, Col·lectiu comerciants allada-vermell 

15/06/2017 - Celebració de final de curs del Centre Obert Tria de la Fundació Comtal, Centre Obert Tria - 

Fundació Comtal 

16/06/2017 - Commemoració de la mort de l'imam Alí, Centre islàmic Al-Gaim 

16/06/2017 - Ballada de sardanes, Confederació sardanista 

16/06/2017 - Festa final de curs de l'entitat l'Esquitx, Associació l'Esquitx 

16/06/2017 - Festa final de curs La Salle Comtal             , Escola la Salle Comtal 

16/06/2017 - Sopar final de curs Escola Pere Vila, AMPA Pere Vila 

17/06/2017 - FMCA Rivermúsica 2017, Associació Ribermúsica 

17/06/2017 - FMCA V Concurs de Colles Sardanistes de Ciutat Vella, Associació de colles sardanistes laietans 

18/06/2017 - Festa de Fi de Curs INS Pau Claris, AFA Pau Claris 

20/06/2017 - Xerrada dia mundial persones refugiades,  Punt de Referència 

21/06/2017 - Festa final de curs Institut Verdaguer, Institut Verdaguer 

21/06/2017 - Festa de fi de curs Escola Parc de la Ciutadella, Escola Parc de la Ciutadella 

22/06/2017 - Sopar de final de curs de l'associació, Espai d'inclusió i formació Casc Antic 

22/06/2017 - FMCA 25ª Mostra Internacional de Films de Dones, Cooperativa Promotora de mitjans 

audiovisuals 

22/06/2017 - FMCA Cercaviles d'inici de Festa Major i Pregó, Coordinadora de Festa Major del Casc Antic 

2017 

23/06/2017 - FMCA Revetlla de Sant Joan a l'Arc de Triomf, Centre Sant Pere Apòstol 

24/06/2017 - FMCA Barrakes, Associació Juvenil Joves del Centre 

24/06/2017 - FMCA Visibles. Festival de cultura lesbiana, Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison 
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25/06/2017 - FMCA Diada bastonera del Casc Antic,  Associació Esbart l'Espiga d'Or 

26/06/2017 - FMCA Festa cloenda taller "dibuixant Ciutat Vella", Cercle Artístic Sant Lluc 

26/06/2017 - FMCA Festa de la Gent Gran, Associació de Veïns del Casc Antic 

27/06/2017 - FMCA Concert Performance de l'Associació Riborquestra,            Associació Riborquestra 

28/06/2017 - FMCA Microespectacles aeris, Casal de Joves Palau Alòs 

29/06/2017 - FMCA "Rai al pou" Festival de música i teatre al carrer, RAI 

29/06/2017 - FMCA "Els casals van de festa" Activitats lúdiques per a la quitxalla, Comissió de Diversitat 

Funcional del Casc Antic 

29/06/2017 - FMCA Seguici de Sant Pere, Colla gegantera de Sant Pere de les Puel·les 

30/06/2017 -Festa de l'aigua, Convent Sant Agustí 

30/06/2017 - FMCA Cuina Intercultural fundació mescladís 

30/06/2017 - FMCA Sopar i teatre al carrer amb l'obra "Carrer Alt", de Xavier Doz, Centre Sant Pere Apòstol 

30/06/2017 - Espectacle de màgia amb Mag Koko i taller de globoflexia, Fundació Comtal 

01/07/2017 - FMCA Correfoc per a adults, Associació Colla de diables Casc Antic 

01/07/2017 - FMCA XXV Trobada de Gegants del Casc Antic, Colla Gegantera Casc Antic 

01/07/2017 - FMCA Concert Coral, Coral de Madrigalistes de Catalunya 

01/07/2017 - FMCA Ballada i exhibició de Sardanes, Associació de Colles sardanistes laietans 

01/07/2017 - FMCA Paellada popular, Associació de Veïns del Casc Antic 

02/07/2017 - FMCA Construccions humanes, Falcons de Barcelona 

02/07/2017 - FMCA Botifarrada popular, Associació de veïns i comerciants del voltant del mercat 

02/07/2017 - FMCA Vermut de Festa Major, Associació Juvenil Joves del Centre 

02/07/2017 - FMCA Cloenda de Festa Major, Associació de veïns i comerciants del voltant del mercat 

02/07/2017 - FMCA Correfoc de colles infantils, Associació de colles diables Casc Antic 

02/07/2017 - FMCA Mostra de dansa tradicional catalana, Esbart Espiga d'Or 

02/07/2017 - FMCA Caminada amb gossos, Protectores d'animals de Catalunya 

06/07/2017 - Música als parcs, Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal 
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Gòtic 

 

12/05/2017 - IX Festa d'Escoles Bastoneres, Institut Promoció Cultura 

13/05/2017 - Festa Fi de curs Escola Àngel Baixeras, AFA Escola Angel Baixeras 

18/05/2017 - Ball a la Reial, Associació Amics i Comerciants plaça Reial 

18/05/2017 - Festa de Gabella, Associació Gabella (Centre Compartir) 

19/05/2017 - Berenar solidari Escola Àngel Baixeras, AFA Escola Angel Baixeras 

19/05/2017 - Diada amb les famílies, Escola Drassanes 

20/05/2017 - La Plaça Dibuixa, Associació Amics i Comerciants plaça Reial 

25/05/2017 - Celebració de la declaració de "Festa Patrimonial d'interès Nacional" a les Festes de Sant Roc, 

Associació de Festes de la plaça Nova 

26/05/2017 - XXXII Festa de la Primavera 2017, Associació d’amics del barri de Sant Just 

27/05/2017 - Celebració del patró de l'Escola Sant Felip Neri, Escola Sant Felip Neri 

29/05/2017 - Dia del Joc, Ludoteca placeta del Pi 

09/06/2017 - Sopar de fi de curs AFA Sant Felip Neri, AFA Sant Felip Neri 

10/06/2017 - XVI Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse, Associació teatral la Jarra Azul 

10/06/2017 - Festival Maldà en Dansa, Marfúrius 

13/06/2017 - Vida saludable a La Reial, Associació Amics i Comerciants plaça Reial 

15/06/2017 - Ball de gent gran a la Reial, Associació Amics i Comerciants plaça Reial 

16/06/2017 - Sopar de fi de curs Escola Vedruna Àngels,  Escola Vedruna Àngels 

20/06/2017 - Dia mundial del refugiat, Associació Amics i Comerciants plaça Reial 

23/06/2017 - Revetlla de Sant Joan, Associació de Veïns i Veïnes del barri Gòtic 

25/06/2017 - Festa fi del Ramadà i celebració del xai, Federació Consell Islàmic 

01/07/2017 - Sopar final del Ramadà, Comunitat de Sant’Egidio 

05/07/2017 - Cinema clàssic a la fresca,  Centre Cívic Pati  Llimona 

 

Barceloneta 

10/05/2017 - Festa de la patrona Obra Social Santa Lluïsa de Marillach, Obra Social Santa Lluïsa de Marillach 
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12/05/2017 - Recorregut poètic per la Barceloneta, Sent i Crea Projectes 

19/05/2017 - Concert de música al carrer Jazz i Swing, Biblioteca Barceloneta - la Fraternitat 

20/05/2017 - Cursa no competitiva, Associació Barceloneta Alerta 

20/05/2017 - Matinal de Primavera      Centre Cívic Barceloneta 

21/05/2017 - 26ena Trobada de Gegants de la Barceloneta, Associació de Geganters Barceloneta 

21/05/2017 - Festival Milmirades Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta 

21/05/2017 - Vermut i concert jornada de portes obertes de l'Hospital del Mar, Consorci Mar Parc de Salut 

21/05/2017 - Rough Diamonds, Departament de Joventut 

27/05/2017 - Espai d'experimentació i  joc sensorial, La Professional 

27/05/2017 - Festeja juny. Cloenda activitats esportives centres escolars, Associació Esportiva Ciutat Vella 

03/06/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, GAMAR (grup d'ajuda mútua alcohòlics rehabilitats) 

03/06/2017 - Corals de la Barceloneta. Celebració de la Segona Pasqua, Coordinadora de grups corals de la 

Barceloneta 

08/06/2017 - Mar de Jocs, CRP Ciutat Vella 

17/06/2017 - Festa anual dels bancs del temps, Associació Barceloneta Alerta 

17/06/2017 - Trobada d'havaneres, Associació amics de les havaneres port 

18/06/2017 - 7è campionat de break Dance "Red Line", Centre Cívic Barceloneta 

18/06/2017 - Festa final de curs. Activitat musical i de ball de diferents grups, Comissió Festa Major 

Barceloneta 

21/06/2017 - Mostra de tallers de primavera, Centre Cívic Barceloneta 

23/06/2017 - Sopar de revetlla al carrer Pescadors, Comissió de Festes del carrer Pescadors 

23/06/2017 - Festa popular emmarcada amb les festes majors, Comissió de Festes Barceloneta 

24/06/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, GAMAR (grup d'ajuda mútua alcohòlics rehabilitats) 

28/06/2017 - Cicle de cinema a la plaça, fcagc 

28/06/2017 - Sentiment Oceànic: projecció cicle documental, Centre Cívic Barceloneta 

30/06/2017 - Dones que habiten cossos, Centre Cívic Barceloneta 
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Raval 

13/05/2017 - Ballada popular de dansa folklòrica de les Illes Balears, Associació Crits i Renou-Espai Mallorca 

14/05/2017 - Cercaviles de Caramelles, Coordinadora de corals del raval 

18/05/2017 - Celebració de la Pasqua al Raval, Fundació Tot Raval 

20/05/2017 – Triatló, Club Lleuresport 

20/05/2017 - Cercavila de flautes del Raval, Escola de música i jpc 

20/05/2017 - Ballada popular de dansa folklòrica de les Illes Balears, Associació Crits i Renou-Espai Mallorca 

22/05/2017 - Projecte “Juguem al carrer", AEI raval 

25/05/2017 - Intervenció mural, Associació Difusor 

25/05/2017 - Retrobament persones vinculades a la Fundació Escó, Fundació Escó 

27/05/2017 - Espectacles al pati de l'escola Collaso i Gil, Escola Collaso i Gil 

27/05/2017 - Ballada popular de dansa folklòrica de les Illes Balears, Associació Crits i Renou-Espai Mallorca 

28/05/2017 - Processó Flors de Maig, Parròquia personal per als fidels filipins 

28/05/2017 - Entrega de programes Coral Rosa d'abril, Societat Coral Rosa d'Abril 

02/06/2017 - Dia Internacional de les treballadores sexuals      

03/06/2017 - Mercat de segona mà al carrer Verge, Associación Cultural el Arco de la Virgen 

04/06/2017 - Cinema a la fresca "La Putanesca", Associació de comerciants raval verd 

09/06/2017 - Participació Festival de cinema de Menorca, Associació Crits i Renou-Espai Mallorca 

09/06/2017 - Festa de l'aigua, Projecte Infància Raval 

10/06/2017 - Activitats veïnals al solar de Drassanes, Plataforma Veïnal Salvem les Drassanes 

11/06/2017 – 25ena Mostra Internacional de films de dones, Cooperativa  promotora de mitjans audiovisuals 

12/06/2017 - Juguem al carrer, AEI Raval 

15/06/2017 - Recital poètic, Casal de gent gran Joaquim Trueta 

15/06/2017 - L'Ou com balla, Impulsem 

16/06/2017 - Juguem al carrer, AEI Raval 

16/06/2017 - Concert alumnes Conservatori del Liceu,  AV illa robador 

16/06/2017 - Festa de Fi de Curs Escola Labouré, Fundació Escola Vicenciana,  Escola Labouré 
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17/06/2017 - Iftar Popular, Associació Amical 

19/06/2017 - Cloenda tallers i activitats del Casal de Gent Gran Josep Tarradellas 

19/06/2017 - Festa final de curs Escola Castella, Escola Castella 

22/06/2017 - Iftar al Raval, Tot Raval Fundació privada 

23/06/2017 - Recollida de la Flama del Canigó, Institut Promoció Cultura Popular 

23/06/2017 - Intervenció mural             , Associació Difusor 

24/06/2017 – Cercavila, Associació Cultural Sant Joan entre dos pobles 

24/06/2017 - Concert de Swing amb ball obert i gratuït,              Associació cultural storyville 

28/06/2017 – 30/06/2017 Casal estiu AEIRaval,  AEI Raval 

01/07/2017 - Mercat de segona mà al carrer Verge, Associación Cultural el Arco de la Vírgen 

01/07/2017 - Vermut popular, Associació de Comerciants Fem Raval 

 


