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Trobada amb l’alcaldessa al Raval 

Barri: el Raval 

Districte: Ciutat Vella 

Data: 07.10.2016 

Lloc: Reials Drassanes – Sala Marquès de Comillas  

Horari: de 18.30 a 21.00 h 

Difusió:  

Nota al web del districte: http://lameva.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ada-colau-es-
troba-amb-vezns-i-veznes-del-raval  

 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat per fer arribar a l’alcaldessa les seves 
preocupacions i suggeriments. La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i 
alcaldessa. S’anima a participar per fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar 
qüestions de política municipal o fins i tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai 
no substitueix els òrgans de debat, participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

El 7 d’octubre va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri del Raval. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

Associacionisme i entitats 

• Associació de Veïns del Raval 
o Queixes del president de l’associació de veïns que demana ser rebut per 

l’Alcaldessa. També esmenta tot un seguit d’aspectes del barri als quals ha de 
fer front la Regidora de Ciutat Vella. Acaba queixant-se que se li ha retirat una 
part de la subvenció a la seva entitat. 

• Associació cultural Bangladesh 
o Petició que sigui facilitat un lloc per a la col·locació d’un monument a la via 

pública, dins el barri, que té a veure amb la llengua de Bangladesh. 

 

Comerç i activitats econòmiques 

• Restauració 

o Queixes sobre l’activitat de bars i restaurants al barri, especialment a la 
Rambla del Raval i àrea propera, que tenen uns horaris d’obertura massa 
amples i que, en molts casos, no tenen un sistema correcte d’evacuació de 
fums. 

o Queixes sobre el Pla d’Usos del barri, que permet l’activitat qualificada de 
molesta de bars i restaurants i no permet que s’obrin altra tipologia de 
comerços que no són molestos, com ara perfumeries. 

• Mercat de la Boqueria 
o Queixes que el Mercat és ple de turistes i que s’està traint l’esperit que sigui 

un equipament comercial per al barri. Es diu que moltes parades només 
pensen en la venda als turistes i es resta varietat comercial.  
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Convivència  

• Queixes genèriques 

o Queixes de deteriorament de la convivència al barri i que la marginalitat s’hi 
està arrelant. 

o Queixes d’incivisme generalitzat al barri, amb pixums i pudors a diversos 
indrets del Raval, com ara l’Arc del Teatre. 

• Usos incívics 

o Queixes de persones que fan uns usos incívics de certs espais del barri, causant 
molèsties. Es demana que siguin instal·lades càmeres de seguretat a aquests 
llocs. 

• Beguda al carrer 

o Queixes de molèsties per beguda al carrer i llauners als entorns del carrer 
Lancaster. 

• Ferrovellers 

o Queixes de molèsties per l’activitat dels ferrovellers als entorns del carrer 
Lancaster. 

• Sensellarisme 

o Queixes de molèsties per l’acció de persones sense llar i indigents, amb 
consum d’alcohol, baralles, brutícia, pixum, als entorns del carrer Lancaster, a 
la pl. Folch i Torres (en aquest cas es diu que els problemes són de major 
rellevància en haver-hi a prop diversos establiments educatius). 

o Queixes per baralles d’aquestes persones a la via pública. 
o Queixes per inacció de la Guàrdia Urbana. 
o Peticions de major protecció per a les persones sense sostre. 

• Comunitats de veïns 

o Queixa d’algun dels assistents en relació amb problemes a la seva comunitat 
de veïns. 

• Gossos 

o Queixa de presència de pit bulls perillosos al carrer. 
o Queixes de la presència de gossos lliures als voltants del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (pl. Joan Coromines). 
o Queixes en relació als voltants de la zona d’un edifici en terreny públic 

gestionat per la Universitat de Barcelona, on s’està dificultant el passeig de 
gossos. 

 

Drets socials 

• Pobresa 

o Una persona esmenta que cobra una paga molt petita i que no pot fer front a 
les despeses mensuals. Petició de més recursos. 

• Menjadors socials 

o Queixa relativa a la baixa qualitat del menjar, pagat per l’Ajuntament de 
Barcelona, que se serveix als menjadors socials i als menjadors de persones 
grans. 

• Infants i Joves 

o Representants de la comunitat filipina al barri es comenta la situació d’alguns 
joves que estan enganxats a les drogues. Es demana a l’Ajuntament espais i 
equipaments per a la pràctica de l’esport i altres activitats de lleure. 

o Una persona que s’identifica com a antic soci del Centre Gimnàstic Barcelonès 
esmenta la necessitat d’espais esportius que ajudin els infants i joves del barri 
a forjar-se un present i un futur saludables. Demana que l’Ajuntament ho 
possibiliti. 

• Persones Grans 
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o Comentaris d’un important nombre de persones grans que tenen mobilitat 
precària i que estan tancades a casa seva. Es demana ascensors per pal·liar 
aquesta situació. 

o Petició perquè les dones grans tinguin un reconeixement. 
• Dona 

o Una persona parla des de l’entitat Diàlegs de Dona, que acull i promociona la 
vida de dones migrades, d’Índia, Pakistan i Bangladesh. Aquestes dones, entre 
d’altres, fan estudis de llengua, els quals abandonen en quedar embarassades 
o prendre cura dels fills. Demanen una ampliació del nombre de places per a 
aquests estudis pel que fa a la modalitat de dones amb fills acompanyants. 
Finalment es convida les altres dones presents a conèixer el que es fa a Diàlegs 
de Dona. 

• Residents a pensions i habitacions 

o Comentari sobre les persones que fa anys que viuen en pensions o en 
habitacions rellogades al barri, habitualment homes sols que, per la seva 
tipologia específica, es diu que l’Ajuntament hauria de plantejar un 
equipament per l’acollida. 

• Persones migrants 
o Una persona s’identifica com a pertanyent a la Plataforma de Persones sense 

Contacte i parla dels problemes dels migrants sense papers, als quals 
defensen. Diu que no hi ha recolzament als seus postulats per part de la 
Generalitat, tan sols paraules. També esmenta el problema dels pares/mares 
migrants que, si bé els seus fills poden obtenir documentació espanyola, no els 
seus progenitors. Acaba demanant suport a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Urbanisme 

• Plaça Folch i Torres 

o Queixes des de la Taula Folch i Torres per l’endarreriment de les obres 
previstes. Es diu que és urgent que s’arribi a un acord entre les parts per tal 
que les obres avancin i que cal que es concretin dates. 

• Neteja i salubritat 

o Queixes de manca de neteja generalitzada al barri. S’esmenten casos extrems 
de brutícia a les immediacions de l’escola Milà i Fontanals, al carrer de l’Om 
amb Nou de la Rambla i a la zona de l’Arc del Teatre. 

o Agraïments per la instal·lació de banys públics a la Rambla del Raval. 
o Queixes d’escombraries a la via pública i no als contenidors corresponents. 

• Camions d’escombraries 

o Queixa del soroll dels camions i les hores que es va a recollir les escombraries. 
• Paviments i terres 

o Queixes de rajoles aixecades i paviments en mal estat a diversos indrets del 
barri, com ara a la zona de l’Arc del teatre, on es diu que hi ha rajoles que es 
belluguen. 

• Mobiliari urbà 
o Queixes relatives a la retirada de bancs al davant del Centre d’Art Santa 

Mònica. Es diu que això evita que al barri hi hagi un espai d’àgora i de diàleg i 
que cal recuperar aquests seients. 

 

Educació 

• Escola privada 

o Queixa de l’existència  d’una màfia que vol la privatització de les escoles a 
Catalunya. 

• Camins escolars 
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o Queixa d’inexistència d’un camí escolar per a l’Escola Drassanes i que cal 
millorar l’entrada de l’escola. 

• Formació per a infants de famílies migrants 

o Peticions que es pugui col·laborar al manteniment de la identitat dels infants 
àrabs del barri. Que es pugui donar classes d’àrab als fills de migrants a les 
escoles del barri. 

 

Equipaments 

• Casal de Gent Gran  

o Petició que es facin unes petites actuacions de trasllat a la plaça de la porta 
d’accés al Casal de barri Folch i Torres. 

• Escola Massana 

o Queixes sobre el projecte de la nova Escola Massana. 
o Petició que l’Escola Massana estigui oberta al barri, en el sentit que s’hi faciliti 

formació també per als veïns i veïnes del barri. 

 

 

Habitatge 

• Habitatge social 

o Petició de més habitatge social per part de l’Ajuntament. 
o Petició que els habitatges socials del barri han de ser per a les persones que 

viuen al Raval. 
• Habitatges del Patronat de l’Habitatge carrer de l’Om/Nou de la Rambla 

o Queixes en relació als pisos del Patronat de l’Habitatge de la zona en què, a 
més que el garatge estigui apuntalat, es fa pagar els veïns per la neteja del pati 
de l’Escola Bressol existent. 

• Altres qüestions 

o Una persona explica que viu en un pis petit i amb un lloguer molt alt. Diu que 
és un habitatge amb una situació molt precària i amb unes instal·lacions de 
serveis perilloses (llum, gas, etc.). 

o Una persona esmenta que ha caigut el sostre del lavabo de casa seva i diu 
sentir-se en una situació de desemparament i de dependència de familiars 
seus. 

 

Mobilitat 

• Grans vehicles 

o Queixes sobre els vehicles de repartiment i camions. Es diu que cada cop són 
més grans i afecten les voreres i  les àrees de càrrega i descàrrega (s’esmenta 
que aquest problema té lloc al carrer de Guàrdia). Igualment es diu que la 
mateixa afectació es dóna a les infraestructures i serveis soterrats, per vehicles 
grans i que circulen a alta velocitat. 

• Bicicletes 

o Queixes diverses del comportaments incívics de ciclistes que circulen per les 
voreres i/o a gran velocitat. Es parla d’accidents mortals provocats pels usuaris 
de bicicletes. 

o Petició de millora de la seguretat als entorns de les estacions del Bicing. 
 

Salut 

• Sala de venipunció 

o Petició que els responsables de la Sala han d’estar més atents pel que passa a 
l’exterior de l’espai i controlin la situació. 
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o Queixes sobre la presència de la sala de venipunció a la zona de Baluard. Es diu 
que genera moltes molèsties, begudes al carrer i consum de drogues, per la 
marginalitat dels seus usuaris. A més es parla de l’acció incívica de veïns que 
llencen bosses d’escombraries contra aquestes persones. 
També es demana que siguin retirats els seients que s’han instal·lat a la zona 
de l’antic Mercat del Carme, pl. Ramon Berenguer el Vell, perquè possibilita la 
presència de drogodependents. 

• Múrids 

o Queixes de la presència de rates als carrers. 
 

Seguretat i Prevenció 

• Aspectes generals 

o Queixes generalitzades de poca seguretat al Raval, en general a tot el barri, 
especialment a la banda del carrer del Carme cap al mar. Es diu que els 
problemes de seguretat han crescut. 

o Queixes que s’ha propagat una sensació de descontrol i d’impunitat al barri, i 
que s’està donant l’esquena al veïnat. 

o Queixes per inacció de la Guàrdia Urbana al barri en determinats temes de 
convivència. 

• Robatoris 

o Queixes de robatoris a diferents indrets del barri 
• Ocupacions violentes i molestes 

o Queixes d’activitat perillosa i agressiva a pisos ocupats, en general a tot el 
barri, en especial a la zona del carrer Lancaster, del carrer del Carme, carrer 
Agustí Duran i Sanpere, o del carrer de la Cera. 

o Queixes de persones que estan ocupant pisos al carrer Sant Erasme, que roben 
bicicletes i les alteren. Es diu que fan molt soroll. 

• Aprofitament de serveis d’energia i aigua 

o Queixes d’usurpació de serveis d’aigua, electricitat i gas, a càrrec de persones 
que ocupen pisos al barri 

• Desperfectes a immobles 

o Queixes de provocació de desperfectes a càrrec de persones que ocupen pisos 
al barri 

• Enllumenat públic 
o Queixes relatives a poca il·luminació al carrer Sant Vicenç. 
o Queixes relatives a poca il·luminació al carrer Sant Oleguer. 

• Drogues 

o Queixes sobre tràfic de drogues al barri, en especial a les zones del carrer de la 
Cera, carrer de l’Om/Nou de la Rambla, carrer del Tigre , pl. Pes de la Palla o al 
carrer del Carme. 

o Queixes per la presència de menors inhalant en diferents espais del barri (pl. 
Folch i Torres, St. Pau del Camp)  

o Queixes sobre la venda i consum d’heroïna a la via pública, davant els ulls 
d’infants i joves, en especial a la zona del carrer del Carme a prop de l’Escola 
Milà i Fontanals i a la zona de centres escolars a la plaça Folch i Torres.   

• Illa Robadors 

o Queixes dels veïns de l’anomenada Illa Robadors sobre les persones que 
exerceixen la prostitució a aquesta zona del barri i a un parc infantil proper. 
S’esmenten escàndols continus en una zona que havia de ser un espai singular 
del barri i s’acaba demanant un projecte de l’Ajuntament per a l’Illa Robadors. 

• Altres temes de prostitució 

o Queixes d’exercici de la prostitució a les immediacions del carrer del Tigre. 
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o Queixa de la presència de meublés al barri. S’indica que la Guàrdia Urbana va 
fer un seguiment, però que del prostíbul es va dir que era una llar i no s’han 
pogut aturar les molèsties que s’hi generen. 

• Consum de cànnabis 

o Queixa relativa a un club de cànnabis al carrer Marquès de Barberà. Es diu que 
a un dels edificis del carrer s’ha instal·lat un club i que alguns dels residents 
s’han vist obligats a marxar de la finca. Es diu que l’immoble s’ha deteriorat i 
que tot és fruit dels efectes del consum del cànnabis, que atrau altres 
activitats nocives. 

o Queixa d’un club cànnabis al carrer de Notariat que, segons es diu, està en 
procés judicial. 

 

Turisme i lleure 

• Allotjaments turístics 

o Queixes generalitzades de l’increment,  de manera alarmant, de pisos turístics 
al barri. 

o Queixes generalitzades sobre els anomenats “allotjaments turístics”. Es diu 
que hi ha a diversos indrets del barri, en especial a la zona del carrer Lancaster, 
Rambla del Raval i Nou de la Rambla. 

o Queixes que s’estan fent obres sense llicència a pisos d’ús turístic. Es fan 
actuacions que afecten les estructures i es posa en compromís d’aquests 
habitatges, però també el conjunt de la comunitat corresponent. 

o Queixes sobre la carta enviada a veïns del barri animant-los a denunciar 
situacions irregulars pel que fa allotjaments turístics. Alguns dels assistents 
diuen sentir-se criminalitzats i que aquestes comunicacions són injustes vers 
els qui hostegen persones responsables. 

o Queixes d’alguns dels assistents d’una legislació justa vers les persones que 
acullen persones de forma correcta i no molesta. 

o Queixes sobre l’especulació generalitzada existent al barri per raó de la 
promoció de Barcelona com a capital turística, que expulsa el veïnat del barri 
de casa seva per la pressió immobiliària. 

• Hotel Praktik 
o Queixes sobre el projecte de l’Hotel, entre d’altres de la Plataforma 

“Drassanes x barri” contra l’Hotel Praktik, un portaveu de la qual llegeix un 
manifest on es diu que el caràcter i identitat del Raval està en contradicció 
amb l’agressió urbanística, la saturació turística i l’especulació presents al 
barri. S’acaba dient que no és cert que hi hagi una vessant social del projecte. 

• Plataformes d’allotjament turístics 

o Queixa sobre les anomenades plataformes d’allotjament turístic, que es 
demana que siguin il·legalitzades. 

 

Varis 

• Exposició “Franco, Victòria, República. Impunitat i espai urbà”  

o Queixa sobre l’exposició que s’ha instal·lat al Centre de Cultura i Memòria del 
Born, més concretament sobre la presència d’una estàtua de Franco a 
l’exterior. 

• Comunicació Alcaldia 

o Queixa que l’Ajuntament no està contestant les comunicacions que s’hi 
adrecen a responsables i a l’Àrea d’Hisenda. 

• Ateneu Enciclopèdic Popular 

o Petició sobre fins quan caldrà esperar per recuperar l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular. 

 


