
Resum Trobada de l’Alcaldessa a Sant Pere-Santa
Caterina-La Ribera

 Barri: Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera

 Districte: Ciutat Vella

 Data: 07.02.2020

 Lloc: Palau Alòs

 Horari: de de 18.35 a 22:00 hores

 Difusió:
- Imatges: 
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157713028087227
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ada-colau-
escolta-els-veins-i-veines-del-casc-antic_914170

Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte 
amb els veïns i veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via 
directa a les seves preocupacions. 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 passat 7 de febrer de 2020 va tenir lloc una nova Trobada amb 
l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, concretament la corresponent al barri 
de Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera.

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

Comerç i Economia
- Propostes de comerç

 Manifestació d’una de les persones assistents sobre les dificultats 
que tenen les entitats de comerciants del barri, concretament una
que es diu que és del barri de Sant Pere. Qui intervé es queixa de 
propostes impulsades per aquesta associació, que diu que són 
apropiades per l’Ajuntament.
Aquesta persona, que diu que està frustrada pel tracte que ha 
rebut de l’administració, demana a l’Ajuntament una ajuda per les
seves tasques administratives.

Convivència
- Queixes genèriques

 Queixa d’invasió de l’espai públic per persones que generen 
molèsties. Es diu que aquesta invasió també significa una invasió 
de l’espai privat de les persones.

- Músics de carrer
 Queixa de la presència de músics de carrer a la plaça de Santa 

Maria del Mar. Es diu que la situació de molèsties ha millorat, 
però que s’ha de seguir controlant.

- Repartidors de butà
 Queixa sobre la contaminació acústica que generen els 

repartidors de butà.

1

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ada-colau-escolta-els-veins-i-veines-del-casc-antic_914170
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ada-colau-escolta-els-veins-i-veines-del-casc-antic_914170
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157713028087227


- Soroll
 Algunes persones es queixen de sorolls a les nits al barri, molt 

especialment, segons es diu, motivats per l’existència de botigues 
de patins i altres andròmines al barri.

 També algunes queixes de problemes de sorolls provocats per la 
circulació de skates.

 Petició que es pengin rètols al carrer per recolzar la tasca de 
petició de convivència del veïnat del barri.

- Terrasses
 Queixa de les molèsties, especialment de soroll, que generen les 

terrasses de la plaça de Santa Maria del Mar. Es diu que la situació 
de molèsties ha millorat.

 Queixa de proliferació de les terrasses al barri, envaint la via 
pública. 

- Sensellarisme
 Queixa de les persones que dormen al carrer. Es diu que aquestes

persones generen molta brutícia i que orinen a espais públics.
 Una altra persona, que parla de la sensibilitat pels temes socials 

de l’Ajuntament de Barcelona, manifesta el seu patir per la manca
de lloc per hostatjar els qui no tenen llar. En aquest sentit 
reivindica els passadissos tancats subterranis de la plaça 
Catalunya com a espais arrecerats per aquestes persones.

Cultura
- Entitats especialitzades

 Un dels assistents, que diu parlar en nom d’una entitat que 
promou la pràctica de la capoeira, diu que el món associatiu 
ofereix possibilitats d’integració dels joves del barri. També 
demana si l’Ajuntament pot contribuir amb ajudes vers aquest 
teixit d’entitats del barri.

 Una altra persona, que diu parlar en nom de l’Associaciao 
Capoeira Angola Variaçao, parla de l’entitat com a pont 
d’interculturalitat, que porta 10 anys a l’àmbit del pou de la 
Figuera. També es diu que les entitats petites no tenen tant 
suport com les més grans, que precisament disposen de més 
recursos.
Demana la intercessió de l’alcaldessa en una millora del 
pagament del que paguen per als serveis de que disposen.

- Antic Teatre
 Queixa de l’Antic Teatre, que es diu que s’està morint i que 

necessita ajudes per sobreviure.
 Petició que sigui comprat o expropiat l’edifici de l’Antic Teatre. Es 

diu que l’Ajuntament ha invertit 800.000 euros i que cal que 
aquesta inversió no se’n vagi a norris.

Educació
- Escola i diversitat cultural

 Intervé una persona que diu ser el director de l’escola La Salle, que
comenta que al centre són representades 34 nacionalitats i on un 
terç de l’alumnat assisteix amb beques. Diu que aquesta diversitat 
no està simbolitzada en aquesta Trobada amb l’alcaldessa i explica
que l’educació és essencial per superar els problemes del barri.

Drets
- Projecte Casa Candela
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 Una de les persones assistents explica que és assistent social i que
col·labora en un projecte de Casa Candela. Parla del col·lectiu 
d’adolescents i joves del barri que dormen al carrer, de la relació 
d’aquestes persones amb la llei d’estrangeria, i de l’apropament 
que el projecte de l’entitat fa a aquestes persones per tal que 
tinguin un encaix social. Es demana més recursos per a aquest 
col·lectiu, per tal de millorar la seva formació. També es fa una 
apel·lació al teixit comercial i veïnal del barri per tal que no 
s’estigmatitzin i que hi hagi un compromís vers aquests joves.

Habitatge
- Assetjament habitacional

 Una de les persones assistents comenta que els seus pares es 
troben assetjats i amenaçats al seu habitatge al carrer del Pi. Es 
queixa d’inacció de l’Ajuntament en una situació que diu que s’està
allargant els darrers 4 anys. Es diu que l’Ajuntament segueix 
atorgant llicència d’obres i que expressament aquests treballs no 
es realitzen.

- Habitatges amb comerç
 Petició de protecció per als llogaters que disposen de comerços. 

El qui parla diu que es tracta de la formatgeria Simó del carrer 
Comtal i que la propietat de l’immoble no vol renovar el 
contracte, cosa que farà que l’activitat comercial sigui cessada en
2 mesos, després de 38 anys. La persona que intervé diu es veu 
expulsada i que haurà de cercar un nou local que molt 
probablement significarà una forta inversió.

Mobilitat
- Queixes genèriques

 Diverses queixes sobre el disseny de la mobilitat al barri, amb un 
urbanisme de plataforma única que fa desaparèixer les zones de 
circulació de vianants i que obliga a la competència de les diverses 
formes de mobilitat per la via pública.

 Reivindicació que les voreres del barri tinguin un ús únicament per 
als vianants.

 Queixa de vehicles que circulen en contra-direcció pels carrers del 
barri.

- Via Laietana
 Algunes de les persones assistents es manifesten favorables a les 

accions de tallada de la circulació de vehicles a la Via Laietana, 
tant les ja previstes d’alguns dissabtes, però sobretot de talls que 
siguin més permanents.

 Queixa d’una persona que diu ser del Mercat de Santa Caterina, en 
relació amb l’acció de tancament al trànsit de la Via Laietana el 
passat dissabte dia 1 de febrer, a les 13 hores. Es diu que va ser 
una acció sense previ avís.
També es queixa que la Via Laietana es talla al trànsit molts altres 
cops a l’any.

 Petició que es tingui present els comerciants del Mercat de Santa 
Caterina en les accions de tancament de la Via Laietana.

 Petició que els camions no circulin per la Via Laietana.
-  “Zones 30”

 Petició de generalització de les “zones 30” al barri
- Vehicles de mobilitat personal
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 Queixa sobre la forma amb què circulen els patinets i monopatins 
per la via pública, amb excessiva velocitat i corrents per les zones 
de voreres.

- Bicicletes i Carrils-bici
 Queixa sobre la circulació temerària de bicicletes a gran velocitat,

passant pels portals dels edificis.
 Petició que les bicicletes al barri vagin a un màxim de 10 km/h.

- Motocicletes
 Queixa d’indisciplina en l’aparcament de motocicletes a la via 

pública.

Neteja
- Queixes genèriques

 Queixa d’un greu problema de neteja al barri.
 Petició d’actuar amb duresa, amb multes i càmeres al carrer, 

davant les actituds de deixadesa d’escombraries als carrers a tota 
hora.

 Queixa relativa a l’incivisme de molts residents al barri en el 
moment de desfer-se de les seves escombraries. Es diu que es 
deixen les bosses a totes hores i que, malgrat l’esforç de 
l’Ajuntament de tenir els carrers nets, sempre hi ha deixalles 
ocupant la via pública. Aquesta persona concreta la seva crítica al 
carrer Sant Pere Més Alt, al qual demana de canviar el seu nom pel
de carrer del Basurero. Finalment acaba dient que són molts anys 
d’indisciplina i que el que pot solucionar aquesta situació són les 
sancions, enlloc de campanyes o de la tasca dels agents cívics.

- Grafits
 Algunes queixes relatives a la presència de grafits a les parets i 

portes de tot el barri.
 Petició que s’actuï amb més contundència davant els “grafiters”. Es

diu que es multa els qui pinten llaços grocs, però no els qui fan 
grafits.

 Queixa d’una de les persones assistents que se l’ha multat per fer 
un grafit al carrer Mestres Casals i Martorell, però que no s’actua 
de la mateixa forma quan es tracta de pintades que es diu que són 
impresentables i no es multen.

- Recollida de residus
 Petició d’una persona que s’identifica com a pertanyent a un grup

ecologista en relació amb la recollida de residus al barri, que es 
diu que no es fa de forma adequada.

Persones Grans
- Casal de Persones Grans

 Queixa en relació amb el Casal de Persones Grans que està 
promès des de fa 4 anys i que no s’arriba a fer. Es demana que 
els Casal tingui arbres i espais oberts.

Salut
- CAP Casc Antic

 Queixa que el Centre d’Atenció Primària de referència del barri 
s’ha quedat petit per a les necessitats del Casc Antic

- Sala de venopunció 
 Queixa relativa a les persones usuàries de la sala de venopunció-

CAS Lluís Companys. Es diu que aquestes persones no respecten 
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les normes de convivència i que el barri ja té molts altres 
problemes, com per haver de suportar aquest altre.

 Petició que la sala de venopunció sigui retirada del barri i 
emplaçada a la Zona Franca.

- Serveis a les persones
 Queixa relativa als serveis que realitza personal de la Cooperativa

Suara a dependències del barri.

Seguretat
- Queixes genèriques

 Queixa de situació límit al barri per causa de la violència que hi 
existeix.

 Petició de major presència policial al barri i d’una estratègia de 
seguretat concreta.

 Queixa genèrica sobre la inseguretat al conjunt del Districte de 
Ciutat Vella. Es diu que tant la Barceloneta com el Raval viuen 
una situació de gran deteriorament.

 Queixes genèriques de robatoris al Casc Antic
 Queixa d’un problema greu de robatoris al barri, tant als residents

com als turistes.
 Queixa relativa al poder d’una persona que es diu que s’anomena 

“Lluís”, que es diu que la seva voluntat està per sobre del veïnat 
del Raval-Sud.

 Queixa d’agressió amb catanes al barri.
 Una de les persones assistents explica que va patir un robatori 

amb violència, que va requerir una intervenció quirúrgica.
També explica que es troba en situació de desemparament quan, 
al trobar-se el delinqüent que el va agredir pel carrer, els cosses 
policials li diuen que no poden fer res.
Acaba dient que la policia no ajuda la ciutadania, que tan sols fa 
acció repressiva.

- Zona Pou de la Figuera
 Queixa de robatoris i inseguretat a la zona del Pou de la Figuera.
 Queixa de poca presència de Mossos i Guàrdia Urbana a la zona 

del Pou de la Figuera.
 Altres persones assistents diuen que l’entorn del Pou de la 

Figuera incentiva la inseguretat i que els joves del barri acaben 
marxant del barri per la pressió de grups d’altres joves.

 Petició de més vigilància al Pou de la Figuera.
- Carrer Verdaguer i Callís

 Queixa de delinqüència i robatoris al carrer Verdaguer i Callís.
- Carrer Mare de Déu del Pilar

 Queixa relativa al club cannàbic del carrer Mare de Déu del Pilar. 
Es diu que funciona tot el dia. Es concreta que hi ha baralles entre
propietaris d’aquests locals.

- Carrer Sidé.
 Queixa de la situació del carrer Sidé, on es diu que hi ha 

constants baralles. Es comenta que és una situació insostenible i 
que s’ha denunciat el cas moltes vegades.

- Carrer Argenter
 Queixa de sorolls, baralles i crits al carrer Argenter a les nits. Es 

diu que les molèsties impedeixen de dormir i es demana que es 
compleixi la normativa de silenci nocturn.

 Petició que es posin cartells al carrer advertint de la imposició de 
multes per molèsties a les nits.

- Passatge Sant Benet
 Queixes de robatoris i violència al passatge Sant Benet. Es diu 

que també hi ha consum de drogues i persones que orinen a la 
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via pública. Es demanen mesures per aturar aquesta situació, que
es diu que està expulsant els residents i comerciants del barri.

- Escola Cervantes
 Queixa de la situació de violència extrema al barri, que ha motivat 

que es tanqui la porta del carrer Sant Pere Mitjà de l’escola 
Cervantes.

- Escola Bressol Municipal Puigmal
 Diverses persones que diuen representar l’Escola Bressol  Puigmal 

comenten que volen lliurar a l’alcaldessa una carta en què 
s’explica que els seus fills estan normalitzant situacions de 
baralles, tràfic de drogues i inseguretat constants. Diuen que això 
no hauria de ser així i evoca l’episodi d’un assassinat hagut el 
passat mes de desembre.
També es reconeix una major presència policial al Pou de la 
Figuera, però que el problema segueix quan marxen les forces 
policials.

- CAP Casc Antic
 Queixa de les amenaces que reben els treballadors del CAP Casc 

Antic.
 Petició que al CAP hi hagi persones que atenguin en llegua àrab.

- Drogues
 Queixa genèrica a la venda de drogues al barri.
 Queixa relativa al que es qualifica com a “captadors de drogues”, 

que es diu que cal una acció més decisiva.
 Queixa relativa a la pista de skate del barri, que es diu que s’hi fa 

venda de drogues. Es demana una solució al tema.
 Queixa sobre el carrer de Sidé, on es diu que hi ha 2 edificis 

sencers que emprats com a “narco-pisos”. Es diu a més que són 
edificacions en estat de ruïna.

- Guàrdia Urbana
 Una de les persones assistents diu que alguns agents de la Guàrdia

Urbana li han manifestat que l’Alcaldessa els té de mans lligades.
 Queixa que la policia no és propera a la ciutadania.
 Queixa d’actituds autoritàries de certs agents de la Guàrdia 

Urbana.
- Inseguretat i comerç

 Algunes queixes sobre el fet que la inseguretat al barri ha generat 
que moltes persones marxin del barri, cosa que ha repercutit en la 
desaparició de clientela i tancament de negocis al Casc Antic. Es 
diu que Barcelona acabarà com una “ciutat temàtica”.

- Inseguretat i educació
 Una de les persones assistents diu que en relació amb la seguretat 

al barri, hi ha un greu problema d’educació.

Turisme i lleure
- Queixes generals

 Queixa sobre la massificació turística, que es diu que està 
expulsant els residents del barri.

- Pisos turístics
 Algunes queixes sobre els pisos turístics al barri, on es diu que hi 

ha música i festes contínues.
 Queixa segons la qual hi ha pisos rellogats amb finalitat d’hostatjar

turistes.
- Criminalització del turisme

 Una de les persones assistents manifesta que no s’ha de 
criminalitzar el turisme al barri, que no té responsabilitat en al 
situació d’inseguretat que viu el Casc Antic.

- Amfitrions de llars compartides
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 Petició d’una de les persones assistents, que s’identifica com a 
pertanyent a l’Associació d’Amfitrions de Llars Compartides, sobre 
l’ordenança que ha de regular aquesta qüestió per part de 
l’Ajuntament. El qui intervé diu haver demanat reunió a la 2a 
Tinenta d’Alcaldia i demana un compromís de l’Alcaldessa que 
siguin rebuts.

Urbanisme
- Queixes genèriques

 Petició que siguin recuperats la zona dels carrers del darrere del 
Mercat de Santa Caterina.

- Paviments
 Petició que, per evitar les molèsties pels sorolls de vehicles de 

rodetes (skates, patinets, maletes, etc.), siguin canviats els 
paviments de certs carrers del barri.

- Enllumenat
 Queixa d’enllumenat deficient al barri.

- Solar dels Jutjats
 Petició que es recuperi la concessió atorgada a la Generalitat de 

Catalunya de l’anomenat “Solar dels Jutjats” per part de 
l’Ajuntament de Barcelona, que es diu que mesura 4.500 m2 a 
l’àmbit de l’Arc del Triomf. Es comenta que en aquest espai s’havia
d’erigir una residència per a Persones Grans.

- Projecte passatge Sant Benet
 Petició que es recuperi un projecte que es diu que era previst per al

passatge Sant Benet.
- Fanals clàssics

 Petició que uns fanals clàssics d’enllumenat que es van retirar 
l’any 2008, siguin recuperats. Es demana el motiu pel qual van 
ser retirats els dits fanals.

- Edifici carrer Mercaders
 Petició que sigui recuperat un edifici de Telefònica al carrer 

Mercaders.

Varis
- Alcaldessa

 Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri 
amb motiu de la present trobada de l’Alcaldessa.

- Regidors de Ciutat Vella
 Una altra de les persones assistents agraeix la presència del 

regidor del Districte a l’acte. La mateixa persona lloa la tasca de 
l’anterior regidora, Gala Pin.

- Dentista municipal
 Una de les persones assistents diu estar satisfeta amb la iniciativa 

del dentista municipal.
- Locals per a afers socials

 Una persona que diu que és voluntària de Càritas a Sant Pere de les 
Puel·les demana si l’Ajuntament pogués arreglar un local que tenen.
La mateixa persona també demana si cal demanar permís per 
vendre manualitats a la via pública.
Finalment aquesta persona demana on es poden aconseguir locals a
preus reduïts.

- Campanyes
 Queixa d’una de les persones assistents sobre les campanyes de 

conscienciació, que manifesta que no serveixen per a res.
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Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns i veïnes del barri 
siguin exigents i reclamin el que és de dret. Que per part de l’Ajuntament 
s’estan impulsant moltes iniciatives per millorar la qualitat de vida dels 
habitants de la ciutat.
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i 
que les diverses intervencions hagudes marquen la ruta que ha 
d’assenyalar les fites per aconseguir al barri
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom.

Arribats a aquest punt, a les 22:00 hores, es donà per acabada la Trobada.
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