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INFORME  DE LA REGIDORA  

Plenari del 26 d’octubre de 2017 

1. PARTICIPACIÓ 

1.1 Consells de Barri 

Entre finals de setembre i principis d’octubre havien de celebrar-se els consells de barri dels quatre barris per 

Districte. La situació d’inestabilitat política catalana i les contínues mobilitzacions al carrer van venir 

acompanyades de diverses peticions de cancel·lació dels òrgans de participació per part de diversos grups 

municipals. Vam decidir atendre aquestes peticions i cancel·lar els consells de barri donada l’excepcionalitat 

del moment que estem vivint. Els propers consells de barri seran durant el mes de desembre, tal i com 

estaven planificats, sempre seguint l’ordre del dia que es va decidir en les respectives comissions de 

seguiment. Així doncs, les dates seran: 

- Consell de Barri del Gòtic: 12 de desembre  

- Consell de Barri del Raval: 18 de desembre 

- Consell de Barri de la Barceloneta: 19 de desembre 

- Consell de Barri del Casc Antic: 20 de desembre 

  

1.2. Pla de Mobilitat 

Tal i com ja hem explicat en la comissió consultiva pertinent, el dia 9 d’octubre es va fer la primera sessió de 

participació del pla de mobilitat, que tenia per objectiu completar la diagnosi efectuada durant els mesos 

d’estiu. En l’apartat dedicat a espai públic expliquem els treballs que s’estan fent per elaborar el pla de 

mobilitat. 

1.3. Altres sessions de participació: 

4ª Comissió de seguiment de l’espai sota-muralla de Sots-tinent Navarro, en dues sessions: el 4 de setembre i 

el 14 de setembre. 

1ª Comissió de seguiment del procés “Repensem Sant Agustí”, sobre la plaça Sant Agustí i el carrer de l’Arc 

de Sant Agustí: 18 de setembre. 

Comissió de seguiment comunitari de les obres de la plaça Folch i Torres: 11 d’octubre, a les 19 h 
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2. DRETS SOCIALS  

2.1 Habitatge 

Actuacions en desnonaments 

La política proactiva per tal de gestionar els desnonaments a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’aturar-

los i fer que els veïns i les veïnes segueixin vivint als nostres barris segueix sent una prioritat a Ciutat Vella. 

Amb dades actualitzades a 30 de setembre, les següents gràfiques ens mostren l’evolució d’aquesta tasca, 

duta a termes pel servei de SIPHO, conjuntament amb l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella i Serveis Socials. 

 

 

El total de casos gestionats al Districte representen el 16,33% de la ciutat, sent el tercer Districte en nombre 

de desnonaments gestionats. En total s’han gestionat fins a 412 casos aquest any, dels quals 144 encara 

provenen de llançaments del 2016. Del total d’aquest any, la majoria provenen del Raval (174), seguit de 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (52), la Barceloneta (23) i el Barri Gòtic (19). 

 

 

 

 

En aquests desnonaments s’ha atès a 709 persones, de les quals 241 són menors d’edat. 
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Durant aquest any, s’han trobat 132 solucions definitives, independentment de l’any que s’hagin començat a 

gestionar, repartides com segueix: 

 

 

Pla Dintres 

El Pla Dintres s’ha aplicat a 182 finques en els darrers 4 anys, i d’elles se n’han descartat 26 per no tenir 

deficiències greus que motivessin la seva inclusió. En 47 casos s’han acabat instruint ordres de conservació, 

que han tingut com a conseqüència 22 expedients sancionadors i 8 multes coercitives a la propietat.  S’han 

efectuat 21 execucions subsidiàries (2 de les quals forçades). D’aquestes 14 estan encara en execució i se 

n’han acabat 7. 

Actualment s’està licitant 1 execució subsidiària més i s’estan preparant les licitacions per a 4. Cal destacar la 

incorporació de 3 arquitectes i 1 figura de mediació per al Pla Dintres. 

 

2.2 Salut 

Reestructuració de recursos de salut de Ciutat Vella 

A partir del 2 d’octubre de 2017 el CAS Baluard s’ha traslladat a una nova ubicació a l’edifici Peracamps 

(Avinguda Drassanes, 13). Aquest canvi s’emmarca en el procés de reordenació i millora dels equipaments de 

salut del districte de Ciutat Vella anunciat ja al gener de 2015 i ja previst en el Pla d’Acció de Drogues 2013-

2016, que al final implicarà el trasllat o ampliació de 7 equipaments sanitaris (el Centre d’Urgències i Atenció 

Primària-CUAP, recentment traslladat a la plaça Pieyre de Mandiargues; les unitats de Malalties de 

transmissió sexual, de Medicina Tropical i de Tuberculosi; i els centres de salut mental infanto-juvenil i 
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d’Adults de Ciutat Vella). L’obertura en aquesta nova localització permetrà al CAS Baluard ampliar, a partir de 

l’1 de gener de 2018, la seva cartera de serveis i oferir un tractament integral en addiccions per consum de 

cocaïna o heroïna, i també per alcohol, a més de seguir oferint els serveis de reducció de danys que ja feia. A 

partir de l'obertura del nou recurs s'ha creat un equip de seguiment que es reuneix setmanalment per tal de 

valorar el seu funcionament, amb capacitat per tal de fer propostes de modificació en l'actuació dels 

diferents serveis.  

S’ha iniciat ja la següent fase de la reordenació, amb el començament de les obres a la primera planta de 

l’edifici del CUAP on es traslladaran les tres Unitats de Malalties Infeccioses Vall d’Hebron – Drassanes. 

 

2.3. Educació 

Avaluació del Pla d’Educació de Ciutat Vella. Des del mes de maig el Grup de Recerca Globalització, Educació 

i Política Social (GEPS) de la UAB està portant a terme l’avaluació del Pla d’Educació de Ciutat Vella. 

L’Avaluació s’ha plantejat des d’una perspectiva multidimensional, entenent que els factors que 

contribueixen a l’educació dels infants i joves són complexos i que s’han de considerar les diferents 

perspectives que el conformen. Així, durant el mes de maig i juny s’han realitzat diferents entrevistes 

individuals i sessions grupals amb membres de la comunitat educativa de Ciutat Vella. A finals d’octubre 

estarà disponible els resultats que serviran de base per a l’elaboració del nou Pla d’Educació de Ciutat Vella.  

Català a l’estiu. 40 joves dels 5 instituts de Ciutat Vella i del PEAI de la Barceloneta han participat durant el 

mes de juliol en un programa intensiu de català organitzat conjuntament entre l’Escola Oficial d’Idiomes de 

Drassanes i el Districte de Ciutat Vella. L’objectiu és que aquests alumnes puguin millorar el coneixement de 

l’idioma per poder millorar també el seu rendiment acadèmic i contribuir a la prevenció de l’abandonament 

escolar prematur.  

Estades Formatives en Empreses. Programa adreçat a alumnes de 4t d’ESO dels dos Instituts del Raval amb 

l’objectiu de que els alumnes seleccionats tinguin un primer contacte amb diferents entorns laborals, 

contribuir a l’orientació acadèmica professional que ajudi en la tria per a continuar els estudis i així prevenir i 

reduir l’absentisme i l’abandonament escolar prematur. Aquest curs 18 alumnes faran les seves estades 

formatives en 18 empreses i entitats públiques de diversos àmbits, ubicades al Raval.  

Tallers d’Habilitats Parentals. Al mes d’octubre comencen al Casc Antic i al Gòtic dos tallers d’habilitats 

parentals adreçats a famílies amb infants entre 3 i 5 anys i entre 8 i 11 anys. Aquests tallers estan organitzats 

conjuntament amb els membres de les Xarxes d’Infància dels dos barris i amb els centres educatius. Aquestes 

xarxes estan formades per Serveis Socials, EAIA, EAP, Salut (pediatria, salut mental i Agència de Salut 

Pública), EIPI, entitats socioeducatives d’infància i famílies i el districte de Ciutat Vella.   
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2.4. Memòria 

El dia 18 de setembre es va homenatjar les víctimes de l’atemptat a la revista “El Papus” (20 de setembre de 

1977) en un acte en el que hi van intervenir l’Alcaldessa de Barcelona i la Presidenta del Parlament de 

Catalunya. Es va inaugurar una taula de memòria que recorda el fet i el fixa en el nostre espai públic.  

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

3.1. Pla de desenvolupament Econòmic (PDE) 

- La web del Pla de Desenvolupament Econòmic ja és activa i s’hi pot consultar l’estat de les diferents 

mesures del PDE així com diferents notícies. A l’espera d’una adreça més curta, es pot consultar a 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca (s’hi enllaça des del 

web de Districte).  

- El 27 de juliol es va fer una roda de premsa per part del primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, i la 

regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en què es va anunciar el programa de Baixos de Protecció Oficial, 

projecte de concessions de 14 locals municipals per a l’activitat econòmica que marca el Pla de 

Desenvolupament Econòmic, emmarcat en una nova figura de Baixos de Protecció Oficial, que busca 

també fomentar que locals privats entrin en el nou programa de concessions i altres mesures per 

promoure la dinamització de locals buits. Aquesta notícia en fa referència. Estem treballant en 

l’articulació d’aquestes accions. 

- Difusió i avaluació dels projectes de dinamització econòmica presentats a la convocatòria de 

subvencions de projectes socioeconòmics d’impacte territorial. És una acció de ciutat, però a Ciutat 

Vella ha tingut un impacte notable, sent un dels Districtes on més projectes s’han presentat i 

concedit.  

- Presentació de l’estudi sobre comerç pakistanès al Raval i inici del programa de dinamització 

socioeconòmica en llengües diverses. Al juliol es va presentar al Casal Folch i Torres aquest estudi, 

davant una cinquantena de persones, moltes d’elles de les comunitats d’origen pakistanès i bengalí. 

També es va publicar un resum al web, on es pot consultar. D’altra banda, al juliol va començar el 

programa de posada en marxa del servei de dinamització socioeconòmica en llengües diverses, 

dissenyat i impulsat com a mesura del Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud. Mitjançant aquest 

programa, i de la mà de MigraStudium, una dinamitzadora visita els diferents establiments 

d’aquestes zones oferint els serveis en matèria d’ocupació, empresa i emprenedoria. Ha realitzat 

prop de 40 contactes i visites a establiments i entitats, facilitant l’apropament de recursos de 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca
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promoció econòmica i elaborant l’informe de recomanacions que, després d’aquesta prova pilot, 

consolidi el projecte. 

- Inici el mes d’octubre del Punt de Defensa de Drets Laborals a la plaça Salvador Seguí. Des del mes de 

juny s’ha estat treballant en la contractació de la proveïdora, el disseny del projecte, l’habilitació de 

l’espai físic, la celebració del primer Consell Assessor del Punt de Defensa de Drets Laborals 

(composat per les xarxes laborals de Raval, Gòtic i Casc Antic, així com Proa a la Mar i els sindicats 

CCOO i UGT), l’elaboració dels primers materials divulgatius sobre drets laborals i reunions puntuals 

amb entitats, programes i serveis d’interès. 

- Nou programa d’assessorament per a comerços i establiment. A l’octubre comença un programa de 

12 hores d’assessorament personalitzat a botigues, en la matèria que necessitin (màrqueting, gestió, 

etc.) a 20 establiments de proximitat de Ciutat Vella. És un programa pilot que es realitza a altres tres 

districtes de la ciutat. Durant aquests mesos, mitjançant visites i converses amb les associacions de 

comerciants, s’ha detectat 20 establiments que ho necessiten i estan interessats a participar. 

- Apropament del Punt d’Orientació Laboral de Treball als Barris als veïns de Raval Sud. Es tracta d’un 

punt ubicat al Convent de Sant Agustí i que, dins el programa Treball als Barris s’adreça a veïnat de 

Raval Sud, Sant Pere i Santa Caterina i La Ribera. Per tal d’apropar-lo a Raval Sud i també per detectar 

altres necessitats del veïnat en matèria d’ocupació, es va preparar una sessió informativa, amb 

especial atenció a les comunitats pakistanesa i bengalí. Es van fer materials divulgatius i es van 

organitzar sessions per als propers mesos. 

- Centre de Recursos de Ciutat Vella. Ha començat la posada en marxa del nou centre de recursos de 

Ciutat Vella, de la mà d’Itaka, que ha de servir per a mancomunar material per a esdeveniments al 

carrer, així com per explorar les possibilitats d’inserció ocupacional mitjançant el muntatge. En 

aquesta fase de posada en marxa, s’està realitzant inventari de material, definint protocols de cessió 

i divulgació i futur pla operatiu i de viabilitat. 

 

4. ESPAI PÚBLIC  

4.1. Obres en curs actualment 

Tant la Plaça Folch i Torres com la cua del carrer Comerç amb Ribera ja estan molt avançades i no s’ha 

modificat substancialment la data de finalització.  

Està previst que finalitzin aquest any les obres del carril bici de Josep Carner. 
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Pel que fa a les obres a la plaça de Sant Agustí, Endesa està acabant les gestions perquè l’estació 

transformadora es pugui soterrar durant el primer trimestre de 2018. 

Es preveu finalitzar la urbanització de Sotstinent durant el mes de juny de 2018. 

L’adaptació de l’estació de metro d’Argenteria segueix a bon ritme i duraran fins a l’estiu del 2019.  

Pel que fa als edificis, al febrer es finalitzarà la promoció de Sant Ramon 1 amb 11 habitatges i 2 locals, es 

segueix treballant amb el veí de Lancaster per avançar en la finalització de l’enderroc de les finques de l’Arc 

del Teatre, i finalment dir que les obres de  l’edifici d’habitatges de la Plaça de la Gardunya es troben parades 

pel jutge desprès de l’interdicte d’un veí que reclama un pas fins a la plaça. 

4.2. Aprovació inicial del Pla d’Usos de Ciutat Vella 

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el nou Pla especial urbanístic 

d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats 

al districte de Ciutat Vella. Aquesta proposta de nou Pla d’usos persegueix equilibrar els usos urbans amb la 

regulació de les activitats de pública concurrència i d’altres, tenint en compte les repercussions que tenen en 

el teixit residencial. Es busca el manteniment de l’habitabilitat de Ciutat Vella i la qualitat de vida dels veïns.  

Actualment, al districte de Ciutat Vella hi ha un total de 2.191 llicències de pública concurrència atorgades, 

sense comptar els establiments d’hoteleria que no estan regulats en aquest document. S’ha incrementat el 

nombre de llicències acusant la saturació ja identificada en plans anteriors i han aparegut noves tipologies 

Per aquest motiu, s’ha dut a terme una diagnosi de la situació actual del districte per tal de buscar les millors 

mesures per pal·liar les problemàtiques actuals. En base a aquesta diagnosi, les conclusions a les que s’ha 

arribat són: 

 Ciutat Vella és un districte molt dens i on preval l’ús residencial.  

 El teixit urbà és fràgil  

 Existeix saturació pel que fa a les activitats de pública concurrència arreu del districte.  

 Estan apareixent noves activitats  

 Existeixen molèsties derivades de les activitats de pública concurrència  

 Cal augmentar la regulació de les activitats amb impacte nocturn,  

 Existeix una percepció negativa dels residents de l’estat actual de la saturació,  

 

Així, amb el nou planejament proposat els principals objectius a acomplir són:  



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 8 de 21 
 

 Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat comercial de 

Ciutat Vella. 

 Assolir major precisió en la regulació dels establiments, treballant parcel·la a parcel·la i edifici a 

edifici. 

 Permetre, d’una banda, la implantació d’activitats quan el teixit urbà encara ho admeti; i, de l’altra, 

la restricció d’activitats quan la concentració d’aquestes desafavoreixi la mixtura.  

 Assegurar la comprensió dels instruments normatius per part de tots els agents.  

 

Per donar resposta a totes aquestes necessitats, aquesta proposta de Pla d’usos ha de garantir que la 

implantació de les activitats s’ajusti de manera adequada a les característiques dels carrers, parcel·les i 

edificis de Ciutat Vella.  

Una de les principals novetats és que les activitats es divideixen en dos grans grups d’acord amb quin és el 

seu impacte nocturn. En el cas de les activitats amb impacte nocturn, s’aplicaran unes condicions més 

restrictives per tal de garantir el descans del veïnat. El document divideix entre les activitats diürnes 

(esportives; culturals i socials; establiments alimentaris de venda personalitzada, en règim d’autoservei, 

individuals, multisectorials o polivalents...) i les nocturnes (equipaments comunitaris; activitats musicals i de 

restauració; jocs i atracció; audiovisuals; i botigues de conveniència).  

Així, la regulació de les activitats al districte de Ciutat Vella es durà a terme en base a cinc eixos:  

- S’estableix una zona única, a diferència dels darrers que dividien el Districte. 

- Reincorporació de la condició de densitat, basada en la superfície útil dels establiments 

- Condició d’amplada de viari 

- Incorporació de la condició de superfície màxima  

- Incorporació de la condició d’edifici vulnerable 

 

Calendari previst 

- 28/09/2017: Aprovació inicial en Comissió de Govern 

- 4/10/2017: Publicació de l’inici del període d’al·legacions 

- 4/12/2017: Tancament del període d’al·legacions 

- Principis del 2018: Aprovació definitiva en plenari  
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4.3. Adjudicació del Concurs Internacional de la Rambla 

El proppassat 4 de setembre de 2017 es va produir l’adjudicació del procediment de referència a AYESA 

ENGINYERIA I SERVEIS, SAU – ESPINÀS I TARRASÓ, SCP – LOLA DOMÈNECH – ITZIAR GONZÀLEZ – ARNAU 

BOIX, UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, LLEI 18/1982, DE 26 DE MAIG, abreujadament UTE_KMzero, oferta que 

va obtenir la major suma de valoració tècnica i econòmica.  

  

  

El detall de les valoracions tècniques realitzades es troba publicat al Perfil de contractant de l’entitat Foment 

de Ciutat, SA, ubicada a la Plataforma de contractació de la Generalitat. S’han publicat en tres graus de detall 

del més global (1 pàgina), mitjà i detallat concret  (53 pàgines). 

L’objectiu del treballs a desenvolupar és pot sintetitzar en: 

“Carregada d’història i escenari de grans esdeveniments, el passeig necessita retrobar l’equilibri per garantir 

la seva funció històrica com a espai públic de confluència per als veïns de Barcelona en harmonia amb els seus 

visitants” 

En data 4 d’octubre de 2017 es va formalitzar el primer contracte (Document d’estratègies). Els treballs 

s’iniciaran en breu. 

L’objectiu del procediment no era obtenir una proposta de detall final de La Rambla; l’objectiu era triar un 

equip amb capacitat i aptitud per realitzar un projecte executiu que derivés directament d’un procés d’anàlisi 

de la múltiple informació existent, de la participació ciutadana i dels requeriments tècnics, que excedís la 

vessant tècnico-urbanística i que tractés de resoldre la complexa problemàtica (social, econòmica, 

habitacional, seguretat, cultural, històrica, patrimonial, mobilitat, turística, representativa...) de forma 

unitària però global, podent analitzar aquests inputs importants i aportar solucions lo més globals i 

equilibrades possibles no només respecte a la forma si no respecte a la seva gestió. 

Ofertes 

licitadors (€o)
puntuació 

tècnica 

total

Puntuació 

ofertant           

Po= 25 (€lic - €o) / 

(€lic- €omín)

Millora
Puntuació 

total

Licitadors:

UTE KM0 731.623,19 57,68 25,00 2,00 84,68

UTE PRESENT CONTINOUS 836.618,77 48,65 8,66 2,00 59,31

UTE BAU-BAC 758.301,65 57,94 20,85 2,00 80,79

UTE BIG -CBRUSI -FAB LAB 767.746,00 45,22 19,38 2,00 66,60

UTE MEDIAURBAN - IDOM… 749.468,62 52,27 22,22 2,00 76,49

UTE ARRIOLA & FIOL - ESTEYCO… 753.929,75 48,84 21,53 2,00 72,37
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En aquest sentit és va licitar el procediment de contractació preveient un gran marge respecte al seu 

contingut (es preveuen múltiples projectes), que generarà un primer document d’estratègies que contindrà 

un Pla de gestió d’Espais de Gran Afluència, un Pla de dinamització comunitària activació d’usos culturals, un 

Pla de Gestió Cultural i d’Equipament i un Avantprojecte de La Rambla i del seu entorn. 

4.4. MPGM del Palau de la Música 

Una de les reivindicacions històriques del moviment veïnal barceloní, liderat per l’Associació de Veïns del 

Casc Antic és la reversió del planejament urbanístic que permetia la construcció d’un hotel a la finca de Sant 

Pere més Alt 2-8, aprovat el 22 de juliol de 2009. La denúncia de l’AV del Casc Antic va permetre treure a la 

llum el cas de corrupció més important i impactant de Catalunya; i la seva lluita sense descans és justament 

el que ha fet que la necessitat del canvi de planejament no hagi caigut en l’oblit. Tant el Ple del Districte de 

Ciutat Vella com el de Casa Gran han aprovat proposicions en el sentit de revertir aquell planejament 

urbanístic contrari a l’interès general. La modificació aprovada recentment anul·la les qualificacions actuals 

de les finques desocupades del carrer Sant Pere més alt i Amadeu Vives, i la de la finca del C carrer Jaume I-

Plaça Sant Jaume, ocupada per oficines de la Generalitat. La modificació els retorna les qualificacions 

anteriors al planejament vigent que són les inverses. Amb aquesta modificació es retorna urbanísticament un 

equipament per al barri de Sant Pere. 

4.5. Auditoria de l’Hotel del Rec Comtal 

El decret d’arxivament de les diligències d’investigació de la denúncia presentada per l’AV del Casc Antic, 

l’Associació “Veïns en Defensa de Ciutat Vella” i la Plataforma veïnal Aturem l’Hotel del Rec Comtal indiquen 

que “es valori la revisió d’ofici de l’aprovació definitiva del MPERI” que va permetre la construcció de l’Hotel 

del Rec Comtal. Seguint aquesta recomanació de Fiscalia, s’han iniciat els treballs de realització d’una 

auditoria que en valorarà la idoneïtat. L’Auditoria està coordinada per la Direcció per a la Transparència i 

Bones Pràctiques i estarà finalitzada a principis de l’any 2018. 

4.6. Atemptat Rambla 

El brutal atemptat a la Rambla de Barcelona va activar una ràpida i integral resposta dels serveis públics de la 

ciutat.  

En un primer moment la resposta d’emergència es va centrar en l’atenció d’emergència a víctimes i persones 

afectades per part de la Guàrdia Urbana, el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i els diferents serveis 

d’emergència.  

Es va activar Pla d’Incidents amb Múltiples Víctimes (elaborat ja des de 2016) que implicava tant al CSB com 

als Hospitals, Centres d’Urgències i Atenció Primària (CUAP), i Sociosanitaris de la ciutat de Barcelona.  
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La intervenció psicosocial es va organitzar al mateix lloc de l’atemptat, en espais propers (Hotel Palace, per 

exemple, com a punt d’acollida per a familiars de víctimes i persones afectades), i des del propi Centre 

d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). En conjunt es van atendre als i les afectades, 

familiars i ciutadania, gestionant el seu allotjament en cas necessari, cercant els traductors/es necessàries, 

identificant als familiars de la ubicació de les persones afectades i acompanyant-les en les gestions 

necessàries.  

Es van organitzar dispositius de suport, es van obrir dos Centres de Serveis Socials per fer atenció psicològica 

de primers auxilis, amb professionals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l’entitat especialitzada 

Exil. En els dies següents el dispositiu d’intervenció psicològica començà a treballar per les persones 

afectades i testimonis, així com per els diferents actors que intervingueren sobre el terreny o atenent a les 

víctimes en diferents àmbits. L’equip d’intervenció psicològica va fer una tasca de detecció individual de 

trauma psíquic agut o d’estrès post-traumàtic, derivant a les persones afectades als hospitals o CUAPS de 

referència on reberen atenció psicològica. 

Es van elaborar i difondre recomanacions sobre “Reaccions i inquietuds que ens poden sorgir després de 

l’atemptat” per poder oferir a les persones treballadores de les Rambles, comerços, quioscs, veïns i veïnes, i 

es va organitzar el dispositiu que durant el cap de setmana va sortir a explicar-los-hi des del carrer el que els 

podia passar a nivell de simptomatologia i què podien fer per demanar ajuda si els calia. 

Paral·lelament a l’atenció a la ciutadania, es posà en marxa el mateix dia de l’atemptat un Comitè de 

Seguiment d’Afectats, format per representants del  Departament de Justícia; l’Ajuntament de Barcelona; els 

Mossos d’esquadra; la Guàrdia Urbana de Barcelona; el Consorci Sanitari de Barcelona i el Servei 

d’Emergències Mèdiques.  

En el cas d’escoles de Ciutat Vella des del Consorci d’Educació de Barcelona es va posar en marxa un 

dispositiu on el centre prenia especial atenció amb les famílies i infants per, si presenten símptomes de post-

atemptat, poder iniciar la derivació a centres sanitaris i es van proporcionar al professorat pautes per a l’inici 

de curs. 

 Posteriorment s’ha treballat per a garantir la continuïtat assistencial d’aquesta atenció passant de l’atenció 

d’emergència al circuit ordinari d’actuació en el tractament de les persones afectades, des de l’atenció 

primària de salut i els serveis de la Xarxa de salut mental. En el moment actual s’estan definint actuacions 

adreçades a la ciutadania en general –amb especial atenció als grups més vulnerables, les escoles i la 

població musulmana- per tal d’abordar el sentiment de por a un nou atemptat i els efectes a mig termini de 

l’atemptat i alhora avaluar l’impacte en la salut mental de la població a conseqüència de l’atemptat. S’està 

treballant així mateix, en el marc de la taula de salut mental de Barcelona l’abordatge dels efectes en la salut 
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mental de la ciutadania de l’atemptat a curt i mig termini. En aquest sentit, des del CUESB estan 

desenvolupant sessions d’informació i assessorament als professionals de Serveis Socials de Ciutat Vella i per 

altres professionals de referència. A tall d’exemple, s’estan preparant grups psicoeducatius entre la població 

de Barcelona, sobretot aquella més vulnerable als afectes post-atemptat (gent gran, comunitat musulmana, 

infants i joves...). 

S’ha creat un grup de Grup de Treball de la Comissió de Seguiment de la Taula de Salut Mental de Barcelona, 

conjuntament amb els responsables de comunicació de l’Ajuntament i persones expertes en l’atenció a 

víctimes d’atemptats, per a establir els criteris a seguir amb els missatges comunicatius adreçats a la població 

en general.  

Addicionalment, s’ha iniciat un projecte de seguiment integral de les conseqüències de l’atemptat per a 

poder identificar, coordinar i proporcionar acompanyament i resposta també a les problemàtiques de tot 

tipus que puguin sorgir (a nivell laboral, d’assegurances, etc.), en el qual s’estableix un referent únic de cara 

al veïnat, comerciants i entitats de la zona.  

Amb la col·laboració del Museu d’Història de Barcelona MUHBA i l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) 

també es va iniciar una tasca de tractament i documentació dels objectes i documents dipositats 

espontàniament com a ofrenes per la ciutadania a la Rambla arran de l’atemptat del 17 d’agost en 

homenatge a les víctimes, que es  van recollir la nit del 28 al 29 d’agost. Des de la retirada dels punts 

memorials espontanis, es va mantenir fins a l’inici de les festes de la Mercè un únic espai memorial perquè 

els ciutadans puguin dipositar ofrenes a l’inici de la Rambla, al costat de plaça de Catalunya. 

L’objectiu és generar un fons que sigui consultable a través de plataformes digitals, i que permeti explicar a 

futures generacions, a través dels elements i ofrenes recollides, el sentiment i accions de solidaritat que es va 

generar a la ciutat com a resposta a l’atac terrorista. Una tasca que es farà mantenint contacte amb d’altres 

ciutats que també han volgut donar un tractament memorial a la resposta ciutadana als atemptats, com París 

o Manchester. El Centre de Col·leccions del MUHBA ha rebut 155 capses amb elements com ara dibuixos, 

peluixos, joguines, objectes personals. Una primera estimació situa en 5.000 el nombre aproximat d’objectes 

recollits amb un volum aproximat de 11,52 metres cúbics. Els objectes directament relacionats o dedicats a 

les víctimes o les seves famílies rebran un tractament diferenciat. Pel que fa als documents, l’Arxiu Municipal 

de Barcelona ha rebut un total de 27 capses amb documents escrits en diferents llengües i suports, que han 

estat dipositats per a la seva custòdia a l’Arxiu Contemporani de Barcelona, un dels arxius que formen l’AMB. 

Les actuacions previstes passen prioritàriament per un estudi de conservació preventiu i una neteja i 

consolidació dels documents. També es digitalitzaran els llibres de condolences en suport paper i es 

preservarà el llibre de condolences electrònic. 
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 4.7.1. Homenatge treballadors 

El 11 d’octubre el mosaic de Joan Miró de la Rambla va ser l’escenari d’un homenatge a la implicació dels 

treballadors i treballadores del passeig durant l’atemptat del 17 d’agost i la seva col•laboració amb la 

ciutadania i els cossos d’emergència i seguretat durant la tragèdia. 

Durant l’homenatge es va projectar un vídeo amb testimonis que recull l’experiència i el record de les 

mostres de solidaritat que es van donar durant aquest episodi tràgic de la història de la nostra ciutat, on 

treballadors i treballadores de les botigues, bars, restaurants i parades de la Rambla van explicar en primera 

persona la part més humana dels fets. L’acte va comptar amb la participació de l’alcaldessa i amb una 

actuació musical a càrrec de la cantant de jazz Rita Payés. 

4.8. Indicadors de seguretat  

En el que portem d’any es reflecteix un augment del 10% de les trucades al 092 i al 112 per fer demandes de 

servei a la GUB. Es tracta d’un augment generalitzat durant tot l’any i que no es pot atribuir a episodis 

singulars, si bé durant els mesos d’estiu (juny i juliol) hi acostuma a haver més demanda. 

Pel que fa als fets denunciats per la ciutadania, els furts segueixen essent els més denunciats i podem 

observar un augment del 8% respecte a l’any anterior, seguits dels robatoris, que augmenten entre un 4% i 

un 2% depenent de la seva tipologia.  

Pel que fa Grup de Delinqüència Urbana de Ciutat Vella, i en especial en relació al treball desenvolupat en la 

investigació i intervenció sobre pisos on es venien drogues, aquest 2017 l’esforç s'ha bolcat en major mesura 

al Raval com a resposta davant la problemàtica que viuen els veïns i les veïnes del barri, on hi ha el 71% dels 

casos investigats. En el que portem d’any 2017, fins a 30 de setembre, s’han fet un total de 24 entrades i 

perquisicions a habitatges, emmarcades en un total de 13 operacions conjuntes amb Mossos d’Esquadra. En 

aquestes accions s’han investigat a un total de 27 persones per delictes contra la salut pública dels quals s'ha 

detingut a 22.  

Pel que fa al Grup de tràfic i explotació de Ciutat Vella ha realitzat un total de 5 operacions conjuntes, tres 

d'elles amb Mossos d'Esquadra (cas Guarderia i Hospital1 i 2); una amb policia Nacional (cas Falcata) i l'altra 

amb Guàrdia Civil. 

Les operacions han resultat amb un total de 11 detinguts. 

Fruit del treball transversal amb SAS-ABITS, aquest any s'ha assistit a un total de deu treballadores sexuals. 
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Pel que fa a la convivència, el total de denúncies  ha augmentat, en xifres generals, un 1,28% de 2016 a 2017. 

Això suposa un augment de gairebé onze mil denúncies. 

El major nombre de denúncies corresponen a infraccions per consumir alcohol a la via pública i fer 

necessitats fisiològiques als espais públics. En aquest segon cas el nombre de denúncies gairebé s'han 

duplicat. Moltes d'aquestes denúncies són durant la franja nocturna, quan més queixes es reben pel descans 

i comportaments incívics a l'espai públic. 

En la mateixa línia, el nombre de llaunes intervingudes supera aquest 2017 les 150.000 unitats, gairebé sis 

mil unitats més que l'estiu de 2016. A més a més, les denúncies que corregeixen les molèsties per sorolls, 

també s'han incrementat. 

En xifres generals l'activitat d'inspeccions efectuades per la GUB ha augmentat un 15% respecte 2016 

arribant a un total de més de mil inspeccions en el que portem d'any, un augment que s'ha desenvolupat 

mes a mes, sent febrer el més de major augment respecte 2016, però maig el mes en què s'ha realitzat major 

nombre d'inspeccions.  

En els mesos de major nombre de de trucades rebudes al 092/112 a causa de molèsties provinents 

d'apartaments turístics a Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana ha intensificat el nombre d'inspeccions augmentant 

considerablement el nombre d'aquestes en els mesos de juny i juliol. 

Durant el mes d'agost, La Guàrdia Urbana juntament amb serveis de l'ajuntament ha desenvolupat una 

campanya intensiva d'inspeccions d'aquests apartaments de forma proactiva.  

Durant els mesos de juliol i agost s’han interposat 236 denúncies per ús indegut de vehicles de mobilitat 

personal. 

Respecte al període inclòs en aquest Informe cal destacar que l'atemptat terrorista a Les Rambles el passat 

17 d'agost, ha provocat que les prioritats de servei policial al districte hagin variat.  

 

4.9. Mobilitat 

Un dels nostres compromisos de mandat és l’elaboració d’un pla de mobilitat del Districte, que marqui les 

línies estratègiques de les polítiques de mobilitat del districte. Fins aquest moment, s’han efectuat les 

primeres fases de recollida d’informació i treball de camp que ens han permès fer la pre-diagnosi. El dia 9 

d’octubre s’ha presentat i s’ha iniciat la participació amb els veïns amb un primer debat presencial, i que 

tindrà continuïtat a través de la plataforma “decidim.barcelona”, de les entrevistes a peu de carrer i també 

de la Comissió de Seguiment. Ara tancarem aquesta fase de diagnosi i passarem en la propera a proposar 
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l’escenari de futur i les propostes que seran participades el 23 de novembre. Desprès es finalitzarà la 

redacció del pla a finals d’any, per ser aprovat a primers de 2018. 

En la Diagnosi, s’ha posat de manifest : 

La població resident de Ciutat Vella, uns 100.000 habitants, que correspon al 6,2% dels barcelonins i ocupa 

sols el 4,3% de la superfície de la ciutat. 

Es dóna una gran concentració de desplaçaments a peu (1,5milions), que suposen el 18,6% dels de tota la 

ciutat, triplicant el que li correspondrien de mitjana. Dos de cada tres desplaçaments els realitzen els no 

residents i quasi el 90% es realitzen a peu, bicicleta o transport públic. 

S’ha elaborat un primer mapa de nivells de servei, amb els 600.000 desplaçaments diaris que es realitzen a 

peu per la xarxa de vianants que suposa el 25% del total de la ciutat, trobant les màximes densitats en la 

Rambla i Via Laietana-Jonqueres nord, Tallers-Canuda-Santa Anna, Carme-Portaferrissa, Hospital, Jaume I-

Princesa, Carders , Avinguda Catedral i Francesc Cambó, Avinyó, Argenteria i en alguns punts de la trama 

interna de la Barceloneta. 

La bicicleta suposa 23.500 desplaçaments, amb una quantitat adequada de carrils però als que els falta 

connexió. Es concentren mes del triple de places d’aparcament i més del doble de places de Bicing per 

habitant que as la resta de la ciutat. 

Els VMP generen molèsties en les zones de concentració, en especial al Gòtic, la Barceloneta, i més 

puntualment al Raval i al Casc Antic. 

El districte disposa d’una bona xarxa de transport públic amb metro i bus, complementada per el bus de 

barri, detectant la manca d’aquest a la Barceloneta per acabar de completar el servei de la xarxa bus. 

Dels 665.000 desplaçaments diaris, el 40% es realitza en metro i el 20% en bus urbà i interurbà. Sols un de 

cada quatre es realitza per part dels residents. 

La motorització de Ciutat Vella és baixa (uns 18.000 turismes i furgonetes i 7.900 motos) amb una ràtio de 

211 turismes per cada 1000 habitants, per sota dels 361 de  mitjana a la ciutat. S’ha reduït en els darrers sis 

anys en un 14% molt per sobre del 3,5% de reducció a la ciutat. 

El transport privat, a les hores punta, crea saturació a Doctor Aiguader i Pau Vila, en alguns trams de la resta 

del perímetre : Passeig Colom, Josep Carner, la Ronda Sant Pau, Pelai, Fontanella; i més puntualment a la Via 

Laietana i Hospital. 
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Pel que fa a l’aparcament de vehicles l’oferta total és de 26.300 places de les que el 15% es situen al carrer 

amb una gran quantitat de places exclusives o preferents per als veïns que per la nit queden totalment 

ocupades.  Els aparcaments oberts al públic disposen de places lliures a tots els barris. 

Pel que fa a la càrrega i descàrrega, comptabilitzem un total de 21.000 viatges amb un total de 36.000 

operacions de descàrrega que reparteixen uns 67.000 paquets cada dia, el 50% al Raval. La major densitat 

d’entregues es troba als barris del Gòtic i la Ribera. 

Pel que fa al medi ambient i la salut, en relació a la contaminació acústica es concreten les zones amb major 

pressió en la Via Laietana i Junqueres; alguns carrers del perímetre com Passeig Colom-Marquès de 

l’Argentera, Passeig Joan de Borbó i Doctor Aiguader, i també en menor grau a Rambla, Plaça Reial, Raval 

sud, Argenteria-Born, i en alguns trams de carrers de la Barceloneta. El districte pertany a la Zona de Baixes 

Emissions on es preveu la reducció de contaminació progressivament, per millorar la qualitat de l’aire. 

5. PLA DE  BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD 

 

Pel que refereix a l’estat de desenvolupament de les accions de Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud: 

En l’àmbit dels Drets socials  s’està avançant amb projectes derivats dels processos de salut comunitària com 

les caminades per persones amb trastorns mentals. Es continua treballant en el procés de disseny 

consensuat entre la Biblioteca Andreu Nin i la Plataforma veïnal per l’ús futur d’aquest equipament de 

proximitat i s’està plantejant el procés participatiu de Can seixanta fent especial èmfasi en els i les joves del 

districte. S’està iniciant diversos projectes per l’enfortiment de xarxes comunitàries del gòtic com són la 

Xarxa Laboral o taula de salut comunitària. 

En matèria de l’Educació s’han presentat els perfils professionals de suport als centres educatius per oferir 

una resposta més integral i adaptada a les necessitats dels centres i les famílies del districte i s’està 

començant a treballar coordinadament amb les AMPES i els Centres diverses línies de reforç de la relació 

infants-famílies-centres.  

En l’àmbit d’activitat econòmica s’està articulant el projecte de formació i obra de rehabilitació amb 

persones a l’atur dels barris, per aconseguir tres pisos d’ús social. S’està fent els seguiment de les tasques de 

la figura de dinamitzador comercial en llengua diversa desplegada amb una entitat del territori. En fase inicial 

està també el plantejament amb la taula jove i entitats del procés formatiu  per l’autoocupació vinculat a la 

gestió de infraestructures necessàries per activitat a la via pública. 
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En matèria d’ecologia urbana s’ha finalitat el procés de participació de redisseny d’àmbits específics de 

Rambla del Raval-Vázquez Montalbán-Salvador Seguí i fet l’encàrrec als tècnics que hauran de redactar les 

propostes. En redacció de proposta també estan els Jardins de Voltes d’en Cirés i la millora de la 

permeabilitat de la Façana del Centre Cívic Drassanes cap a aquest espai.  S’està plantejant el procés de 

Port(a) veïnal per la veïnifiació del moll de la fusta i estudiant la millora de la connexió peatonal entre el gòtic 

i el mar, així com treballant tècnicament les alternatives d’usos actuals de Plaça Sant Miquel. S’està 

treballant amb la taula d’entitats d’Horts de Sant Pau una mirada general de veïnificació i diversificació dels 

seus usos. 

6. FESTES MAJORS O FESTIVITATS   

 

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

07/07/2017 - Torneig de dominó intergeneracional, Casal de Joves Palau Alòs 

11/07/2017 - Encircant el barri, Casal de Joves Palau Alòs 

12/07/2017 - Cicle de cinema a la plaça, FCAGC 

13/07/2017 - 25ª Mostra Internacional de films de dones, Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals 

19/07/2017 - Cicle de cinema a la plaça, FCAGC 

26/07/2017 - Cicle de cinema a la plaça, FCAGC 

27/07/2017 – BuskeRAI, RAI  

01/08/2017 - Activitats de dinamització a la Pl. del Pou de la Figuera, Fundació ADSIS 

02/08/2017 - Cicle de cinema a la plaça, FCAGC 

09/08/2017 - Cicle de cinema a la plaça, FCAGC 

15/09/2017 - Fira Born Gourmet, Barcelona Born Gourmet 

30/09/2017 - Cercatasques del Festival de Música basca Euskal Herria Sona, Centre Cultural Euskal Etxea 

30/09/2017 - Activitats recreatives amb skate, Associació al carrer escola d'skate 

06/10/2017 - 4rta Mostra Cine Migrante, Fundació Privada Guné 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 18 de 21 
 

07/10/2017 - Sopar de germanor del veïnat i comerciants del Carrer Verdaguer i Callís  

Gòtic 

08/07/2017 - "Encierro" típic de San Fermín, Restaurante Bidasoa 

08/07/2017 - Comerç al carrer de l’Associació de veïns i comerciants del carrer Comtal 

08/07/2017 - Milonga a cielo abierto  

09/07/2017 - Sopar de Carmanyola, Associació d’amics del barri de Sant Just 

10/07/2017 - Celebració de Sant  Cristòfol, Capella Sant Cristòfol 

13/07/2017 - Nit de projeccions de projectes fotogràfics , Centre Cívic Pati Llimona 

19/07/2017 - Cinema clàssic a la fresca, Centre Cívic Pati Llimona 

19/07/2017 – Primer aniversari de Ca La Dona, Associació Ca la dona 

21/07/2017 - Cloenda Festival Llimonades, Centre Cívic Pati Llimona 

22/07/2017 - Cercavila de gegants, Associació dels gegants de Sant Jaume 

10/08/2017 - Cinema a la fresca al Gòtic , Associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic 

11/08/2017 - 428 Festes de Sant Roc de Barcelona, Associació de festes de la plaça Nova 

17/08/2017 - Cinema a la fresca al Gòtic , Associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic 

24/08/2017 - Cinema a la fresca al Gòtic , Associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic 

31/08/2017 - Cinema a la fresca al Gòtic , Associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic 

21/09/2017 - Mostra d'entitats i equipaments del Barri Gòtic, Fundació Família i Benestar Social 

22/09/2017 - Festa de La Mercè a Josep Pijoan, Silafa Associació cultural 

30/09/2017 - Gimcana: Exploradors de la Pl. Reial, Associació d’amics i comerciants plaça Reial 

05/10/2017 - Cinemigrante, Centre Cívic Pati Llimona 

06/10/2017 - Ball de Gent Gran i mostra d'activitats i tallers, districte de Ciutat Vella 

07/10/2017 - Festa del Roser,  Amics de la Rambla 
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11/10/2017 - Acte d’homenatge als treballadors dels comerços de la Rambla, districte de Ciutat Vella 

Barceloneta 

07/07/2017 - IX Cabaret Jove a la Repla, Centre Cívic Barceloneta 

07/07/2017 - Torneig 4x4 volei platja, Centre Cívic Barceloneta 

07/07/2017 - Opavivara acció artística a la platja, The Green Parrot 

08/07/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, Grup d'Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats 

10/07/2017 - Pintura mural: el suquet de peix de la Barceloneta, Centre Cívic Barceloneta 

13/07/2017 - Cloenda del programa Sentiment Oceànic , Centre Cívic Barceloneta 

13/07/2017 - Cinema lliure a la platja, Asssociació d’Amics de Meduses 

14/07/2017 - Cinema a la fresca "Relatos Salvajes”, Centre Cívic Barceloneta 

14/07/2017 - Opavivara acció artística a la platja, The Green Parrot 

15/07/2017 - Processó en honor de la festivitat de la Verge del Carme, Confraria de Pescadors de Barcelona 

16/07/2017 - Cinema lliure a la platja, Associació d’Amics de Meduses 

21/07/2017 - Cinema a la fresca "El postre de la alegria", Centre Cívic Barceloneta 

29/07/2017 - Comerç al carrer Maquinista, Agrupació de comerciants i ind. de la barceloneta 

05/08/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, Grup d'Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats 

12/08/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, Grup d'Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats 

02/09/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, Grup d'Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats 

16/09/2017 - Festa Major del Carrer Pescadors, Comissió de Festes del carrer Pescadors 

23/09/2017 al 1/10/2017 – Festa Major de la Barceloneta 

07/10/2017 - Actes de recuperació del "negre de la riba" i els cors de La Barceloneta, Associació Cultural pa 

lo q'sea 

07/10/2017 - Mostra de manualitats GAMAR, Grup d'Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats 
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Raval 

07/07/2017 - Casal estiu AEIRaval, Associació Educativa Integral  del Raval 

07/07/2017 - Vermut contra la violència masclista  

08/07/2017 - Festival de la India a Catalunya, Asociación para conciencia krisna 

09/07/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

17/07/2017 - Casal estiu AEIRaval, Associació Educativa Integral  del Raval 

21/07/2017 - Liceu a la fresca, Associació de Veïns Illa Robador 

21/07/2017 - Demostració folklòrica d'Artà,  Espai Mallorca Associació crits i renou 

23/07/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

27/07/2017 - Intervenció mural, Associació Difusor 

30/07/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

04/08/2017 - Vermut contra la violència masclista  

06/08/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

13/08/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

20/08/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

27/08/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

31/08/2017 - Celebració Festa del xai a Joan Coromines, Centro Islàmico Camino de la Paz 

01/09/2017 - Vermut contra la violència masclista  

03/09/2017 - Cicle de cinema a la fresca PUTANESCA, Associació de Comerciants Raval Verd 

05/09/2017 - Festa d'Art Nou, La Capella 

17/09/2017 - Festa anual de la Hermandad de Nuestra Señora de Peñafrancia, Hermandad Nuestra Señora 

Peñafrancia 

18/09/2017 - Acte memòria història "El Papus", districte de Ciutat Vella 

20/09/2017 - Festa d'inici de curs, Associació Educativa Integral  del Raval 
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22/09/2017 - Bio conciencia / Arte & Cultura 

27/09/2017 - Festa cultural bengalí de l' Associació Puja, Asociación Puja de fiestas culturales bengalí 

28/09/2017 - Intervenció mural, Associació Difusor 

20/10/2017 - 4rt aniversari de l’Associació crits i renou, Espai Mallorca Associació crits i renou 


