
 

 Consell de barri del Raval 
 
 
Data: 02.06.2022 
Lloc:  Casal de Barri de Raval 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
Jordi Rabassa 

Consellers: 
Natàlia Martinez (Bcn-comú); Santi Ibarra (Bcn-comú); M José Arteaga (PSC); Maria Chacon (Junts); 
Jordi Callejo (ERC); Laura de la Cruz (ERC); Julia Barea (ciutadans) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Direcció DSPiT; Tècniques Raval; Agent Mossos ORC; Guardia Urbana (2);  Total: 6 

Assistents representants d’entitats: 
AAVV Raval; Impulsem; Mare de Déu Betlem; PIMEC; Tot Raval; Santa Caterina Veins i Comerciants 
(2); A Inst Promoció Cultura Catalana; Bcan Raval Sud; Xarxa Veïnal del Raval; Taller de Músics; Eix 
Comercial; Associació Amics de l'Arc del Teatre; Associació Veïns i Comerciants del Raval; Total: 11 

Veïnat a títol individual: 
9  

Ordre del dia: 

1.  Punt informatiu: 

    a) Estat d'obres al barri 

    b) Pla de Barris  

    c) Soroll  

    d) Inspecció de terrasses  

    e) Altres campanyes d’inspecció  

    f) Pla de Mobilitat del Raval  

    g) Actuacions PDE 

    h) Mesura de Govern de Drogues 

    i) Pla d'Usos 

Acta de: 



 

     j) Xarxa Comunitària del Raval  

2.  Punt deliberatiu:   

     Seguiment de la contracta de neteja. 

3.  Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_06_02_cdb_raval
_1.pdf 

 
 
1.- Punts informatius 

El Regidor informa als assistents sobre el funcionament del Consell de Barri i comença el punt 
informatiu: 

Hi ha una sèrie de projectes seleccionats pels veïns del Raval  i que es preveu que s’acabin el proper 
any. 

Enjardinar el Raval i plantar verd. 

Per la Pl dels Àngels projecte per remodelar-la. Explicarem com serà la plaça i com afectarà la 
ampliació del Macba, A finals de juny esperem que us podrem convocar per explicar-ho. 

Creem més àrees de joc al Raval: pacificació de l’Escola Collaso i Gil. També reducció de barreres 
arquitectòniques en diferents punts. 
 
 Obres 

 
Nova fase d’obres a Sant Pau del Camp. 
La Rambla a partir de setembre des de la part de baix. 
Pavimentació el juny del c Riera Alta i c del Carme. Son obres de manteniment que es van fent de forma 
regular. Ja hi ha cartelleria explicant-ho. 
 
 
 Pla de barris 

 
El Pla de barris és una eina que es fa servir a varies parts de la ciutat. Són polítiques per assolir la 
equitat social: educació, salut, habitatge, espai públic (Pl Gardunya, Raval Sud,...)  

 Soroll 
 

Ho vam parlar en el Consell anterior i una de les peticions de la comissió de seguiment era explicar com 
estan els sonòmetres instal·lats en el barri. Per exemple en el c. Sitges,5 hi ha un increment de fins 6 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_06_02_cdb_raval_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_06_02_cdb_raval_1.pdf


 

decibels més dels desitjables; Arc del teatre fins a 4 més, Joaquim Costa per sobre dels 10,...dades 
dolentes i molt dolentes. 

Hi ha moltes queixes i el que s’estan fent són accions amb els establiments que han de tenir les portes 
tancades i  s’instal·len limitadors als locals...i nosaltres comprovem que funcionin bé. 

Tenim diverses campanyes de conscienciació sobretot als locals que obren de nit. 

Campanya de convivència. Sobretot a l’estiu tenim més personal controlant. I també el Pla de veïnatge 
on tenim personal treballant en el territori des del Districte.  

A part tenim les zones acústicament tensionades en horari nocturn (ZATHN), 11 zathn a Barcelona de 
les que 4 estan a Ciutat Vella: al Raval concretament el c. Joaquim Costa. Estem mirant on podem 
instal·lar mes sonòmetres, per prendre accions sobre qui fa més soroll, amb mesures de reducció de 
horaris, de terrasses, etc... 
 
Dins la campanya de convivència de cada any la de i “aquí no pixis, ves a pixar al lavabo”, indicant on 
estan els WC. També disposem del servei de veïnatge, del d’espai públic,.. 
 
Procediments sancionadors de terrasses, 112 encara oberts, 47 procediments sancionadors aquest any 
2022. 
 
També controlem la correcta gestió dels residus: 134 denuncies que són multes. Però lo important és 
solucionar-ho, no anar multant. 
 
Comprovar que els establiments en reducció horària la compleixen, etc.. 

 Mobilitat 
 
Al juny ja pintarem les zones de càrrega i descàrrega de 9 a 13 h. Farem un tríptic també pels 
transportistes. Fora d’aquest horari podran estacionar els residents. 
 
 Actuacions PDE 

 
Ja s’ha tancat el pla de subvencions als comerços per canviar el tipus de persianes, de 2.000 euros.  
Hem incrementat les hores de cursos de suport a comerços. 
 
 Seguiment mesura de govern drogues 

 
A finals de juny hi haurà un altre convocatòria de la Comissió de seguiment de drogues.  
En els darrers mesos hi ha hagut increment de troballes de xeringues però no arriba a 2019 o 2020, i a 
més tenim més educadors al carrer. S’està seguint des de l’Agència de Salut publica coordinats amb la 
Guardia Urbana i tenim la comissió de seguiment de drogues. 
 
 Pla d’usos 

 
La setmana passada vam aprovar la suspensió de llicències dels supermercats a partir de 150 m i els 
de 400 en endavant perquè volem canviar el pla d’usos per protegir el comerç local. Per exemple a 
Joaquim Costa hi ha una acumulació de supermercats petits.  
També hem suspès la venda majorista perquè pot ser una via per vendre també com a minoristes.  
Hem suspès els forns de pa amb obrador perquè acaben sent menjar per emportar. Ho hem parlat amb 
el gremi de forners i ho hem suspès per regular de forma restrictiva. 



 

 
Voldríem incorporar en el pla d’usos tots els usos culturals. 
 
 
 Xarxa comunitària del Raval 

 
D’un consell de barri va sortir una petició per poder llençar noticies positives sobre el Raval. 
Es va pensar en una xarxa de comunicació comunitària. Tenim un grup de whatssapp, un de telegram,  
...; com Ajuntament hem acompanyat però ja ens retirem per a que siguin les entitats les que ho portin. 
 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants del punt informatiu:  

 
Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 

Guillem – xarxa veïnal:  jo he participat en la creació de la 
guia dels mitjans del barri. Són els mitjans dels que disposem 
per donar a conèixer el que fan les entitats i grups diversos i 
indica com pots accedir-hi i darrera també tenim el whatsapp i 
el telegram. 
 

 

Jordi – eix comercial Raval: estem d’acord amb el pla d’usos.  
Quan al tema de regulació de venda d’alcohol de 
supermercats, saber si heu pensat reduir l’horari de venda 
perquè limitaria els botellots. Ara és fins les 23 h, a veure si 
pugues ser fins les 22 o 21 h. 
També la limitació de l’horari fins les 23 h al c. Joaquim 
Costa, si es pot fer a altres zones aniria bé perquè afavoreix 
el petit comerç. 
 

La regulació a Joaquim Costa és de botigues de pública 
concurrència i la condició és que han d’estar tancades 6 
hores al dia. Poden obrir quan vulguin però amb les queixes 
els fem tancar a les 23 h. Algunes van recórrer i hem hagut 
de tirar enrere la limitació. 
La llei de comerç catalana ens permetria que tanquessin pel 
tema de l’alcohol per ho has de justificar molt bé. Per això 
serviria la ZATHN 
 

Santi: es deixa obrir el cap de setmana als grans comerços i 
això acabarà amb el petit comerç.  
 

Santi, tens raó. Però hi ha una llei espanyola que estableix el 
que son zones turístiques. En aquestes zones el comerç pot 
obrir 365 dies l’any. Barcelona és l’única ciutat que ha 
proposat a la Generalitat que només es pugui obrir alguns 
mesos. Podem discutir si són molts o no hauria de ser cap. 
Això afecta als grans comerços perquè els petits ja poden 
obrir els 365 dies l’any. Això s’ha pogut pactar amb els 
sindicats.  
 

 

 
2.- Punt deliberatiu:  Seguiment de la contracta de neteja 

Amb la nova contracta de neteja tenim més treballadors, nous vehicles,...És la més cara que tenim a 
l’Ajuntament. S’acabarà d’implantar el mes de setembre perquè no han arribat tots els vehicles.  
 
S’han substituït el 50% dels contenidors del Raval i hem de canviar-los tots. Per Sant Joan estarà fet. 
S’estan veient alguns containers desbordats. El 55% és de recollida selectiva. Hi ha molt de cartró i això 
ens diu que hi ha molts comerços que no respecten els dies en que es fa recollida comercial. Eren 2 
dies i ara seran 5 de recollida perquè no es vegin aquests cartrons al carrer.  
El 90% dels contenidors es buiden 2 cops al dia i la resta 1. Més sovint que a la resta de la ciutat. 
Farem una comissió de seguiment per veure si s’ha de canviar el criteri.  
 
Hem d’incrementar encara amb més contenidors algunes ubicacions. S’han estat fent tots els serveis 
encara que no hi sigui la nova contracta. Hi ha un 12% dels itineraris que no es fan amb els vehicles 



 

nous perquè no han arribat. Els nous fan molt menys sorolls i millors prestacions. S’han mirat els 
decalatges entre els vehicles i fem una diagnosi dels llocs en que encara hi ha més bosses.  
Hem ampliat el servei de recollida de buidatges de les papereres en les zones més turístiques. A la 
Rambla es fa 14 cops al dia. Al Raval hi ha llocs on es buiden 5 o 6 cops al dia. 
 
Incorporem equips de neteja acompanyats de la Guardia Urbana. 
 
 
S’obre un torn de preguntes del punt deliberatiu: 
 
Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 

Manel- veí: Amb lo dels contenidors d’acord.  
Però hi ha connexions telefòniques a les façanes que estan 
deplorables. Per exemple al c Sant Bartomeu. També a les 
terrasses la telefònica fa el que vol. Feu-li un advertiment a la 
telefònica. 
 

Hi ha una llei que diu que la telefonia és de primera 
necessitat i tenen carta blanca. És molt difícil poder-les 
perseguir.  
A la Barceloneta vam identificar 66 llocs i les seves 
operadores, i els hem enviat 66 cartes, una per punt, ara fa 
un mes per a que les arreglin. Unes han dit que ho passen a 
la subcontracte i altres han al·legat i posat més impediments. 
Haurem de seure en una taula amb elles i fer un calendari per 
a que arreglin tot això. Comencem amb Barceloneta i 
seguirem amb els altres barris. 
Farem seguiment. 

Nuria- veïna:  referent als nous contenidors.  
A Pintor Fortuny, Dr Dou i Pl dels Àngels, ens heu posat de 
nous i no entenem per què. És una zona de càrrega i 
descàrrega i els 5 contenidors han creat una zona conflictiva 
que no hi era. 
 

Has concretat algunes coses importants. Ho mirem. 

 

Pepita – veïna: a la Pl Vicens Martorell no en tenim de 
contenidors. el desbordament es culpa de la gent. I no pots 
dir res perquè et miren malament.  
Els contenidors davant de la parròquia de Betlem és una falta 
de respecte i tampoc es pot passar per davant. Demano que 
els poseu en un altre lloc. 
 

A la Pl Vicenç Martorell encara hi ha els contenidors antics i 
mirarem de canviar-los durant el mes de juny pels nous.  
 
Lo de la parròquia en que hi ha desbordaments constants. Es 
difícil posar contenidors en zones amb espais tan limitats com 
aquesta. Ho podem revisar. 

Jordi – eix comercial Raval: reconeixem una millora a 
Joaquim  Costa, Tallers,.. i demanem si podem fer una reunió 
per parlar amb neteja de temes específics.  
Tema dels grafits,.... 
Tema dels contenidors a la Pl Aureli Capmany que estan 
bloquejats i hem avisat i no ho han canviat.  
També el c Valldoncella amb Joaquim Costa, Hospital amb 
Riera Baixa,.. tenim punts calents per comentar amb neteja. 
També com ha anat lo dels comerços, si heu dialogat amb 
ells i el tema de les sancions.  

Començarem una campanya abans de multar. No es pot anar 
a buscar a qui ha tirat la bossa perquè no hi ha fermesa 
jurídica per fer-ho.  
Quant als grafitis hem de veure com ho fem, potser hem 
d’habilitar espais per fer-los. Hi ha un grup de treball des de 
l’Ajuntament per tirar endavant un protocol liderat per Ciutat 
Vella. 
Lo d’Aureli Capmany ja ho comuniquem. 
 

Álvaro – veí: sobre la neteja hi ha 2 temes que em preocupen 
perquè hi ha incivisme i s’haurà de fer servir la sanció. 
Últimament no s’ha posat cap sanció.  
Ha augmentat un 7% la inseguretat segons la mateixa 
Guardia Urbana. 
Al c Hospital han desaparegut 4 papereres. 
 

Els contenidors nous estan preparats per a que siguin 
intel·ligents i en el futur puguin fer algunes mesuraments que 
ara no es poden fer.  
Al c Hospital han desaparegut 4 papereres, ho mirem les 
responem. 
Amb la flota nova de neteja hi ha menys soroll. 
La llei de comerç es autonòmica. L’obertura dels que són 
espais turístics es fa per petició a la Generalitat. L’Ajuntament 
pot instar a la Conselleria competent de la Generalitat. 

Miquel – veí: estem creant una plataforma al Raval sud 
perquè creiem que està abandonat.  
En la sala Baluard trobem restes de que s’han fet servir 
xeringues.  
En el Raval Sud, seria una zona que s’ha començat a 
desmantellar. No sé si es podria fer un punt verd,  

És important que hi hagi veïnat organitzat per fer les 
peticions.  
Parlem amb l’Agència de Salut Pública, neteja, ..i amb qui 
calgui perquè recullin les restes de consum. 
Punts verds en tenim a Folch i Torres que és fixe i un puntual 
a la Rbla del Raval. 



 

El  mobiliari urbà de jardineres no es poden netejar per sota, 
sempre està ple de porqueria. 
En comptes de sancions, premiar els comerços amb 
subvencions, excepcions fiscals,... pels que facin bé la seva 
feina. 
 

 

Carlos -veí:  respecte a la brossa que hi ha en el c Cendra, a 
part de que visc amenaçat pel mercat ambulant que hi ha allà 
i ja es veu que no ho poden solucionar. Se’n riuen de la 
Policia i de tots. A mi m’amenacen. 
El tema gran és del mercat ambulant. M’estic plantejant 
mudar-me. Som 500 famílies i estem recollint firmes. Deixen 
molta brossa cada dia. 

Hi ha una normativa que diu el que es pot fer i no, i l’horari. 
Sabem que no es compleix i per això posem reforços 
constants. Hem de fer les campanyes i tenim agents 
informadors. 
Les amenaces s’han de denunciar. Aquí està la Guardia 
Urbana que et pot assessorar. 

Ramon – veí: la setmana passada van treure els adossats 
però no van netejar la brossa que hi havia sota.  

 

Elisenda – veïna: sóc veïna de la Pl del Dubte. Que penseu 
fer amb l’ocupació diària de l’espai públic, no es pot entrar 
enlloc. Està sempre ocupat per 2 o 3 grups organitzats. Han 
vingut de la Llosa perquè els heu fet fora d’allà. Hem de trucat 
2 o 3 cops perquè vingui la Guardia Urbana. 
 

Teníem desenes de venidors ambulants ocupant la Llosa de 
Sant Antoni i es va posar una furgoneta de la Guardia Urbana 
per a que s’alliberés l’espai. 
La pobresa no es pot eradicar i hem de vetllar per l’espai 
públic. S’han desplaçat les persones de la Rda Sant Antoni. 
Hi havia 80 o 100 però no s’han desplaçat tots al Raval, 
només uns 30 com a màxim. Hi ha presència dels Agents 
socials. La Guardia Urbana de paisà per captar el que dieu.  
Hi ha coordinació entre  Urbanes per si s’han de desplaçar 
ràpidament. 
Despatxem amb la Guàrdia Urbana a veure com ho podem 
fer. Si hem de modificar el dispositiu ho farem. I aquestes 
persones es desplaçaran a un altre lloc. 
Hem d’atacar la delinqüència i la sobre ocupació de l’espai 
urbà. 

Muntsa – xarxa veïnal Raval: Agents cívics són necessaris 
perquè de vegades la gent veu brossa fora i pensen que el 
contenidor esta ple. Ens sembla basic el tema de educació i 
formació. Hi ha gent que no te clar on es recicla. Ha de ser 
més clares les indicacions dels contenidors. Cartells més 
clars. 
També indicar on són els lavabos. 
Un tema que no es comenta és el de les gavines. Visc a 
Gardunya i ho veig cada dia. Han posat tapes a les papereres 
però els turistes donen menjar a les gavines i si posem rètols 
clars no faran. 

La nova contracta de neteja no té Agents Cívics, té 
informadors. Uns 50 que casi tots estan a Ciutat Vella. A més 
tenim algunes persones de plans d’ocupació com a reforç. 
Ens gastem molts diners amb la cartelleria. Serà en diversos 
idiomes. 
Farem la campanya “aquí no es pixa” i Indicarem on és el 
lavabo públic. Tindrem també tríptic. 
Les gavines és una altre problema de ciutat que tenim. Estem 
fent una prova pilot a Folch i Torras perquè tenim 
alimentadors de coloms. Hem de fer un acostament des del 
punt de vista social primer. 
Hi ha zones com la Boqueria en que hem de pensar alguna 
cosa concreta. 

Enric- veí: porto els 82 anys que tinc al barri i ha millorat però 
no en neteja. En això continua sent un fracàs. Hi ha molta 
gent i poc civisme. 
A Rda Sant Pau c Cera hi havia 2 contenidors de reciclatge i 
recollida orgànica i els han tret i han posat 5 de rebuig. El de 
orgànica davant els Escolapis que no hi ha habitatges i l’altre 
a l’Eixample. 
Arc de St Pau hi ha un edifici d’habitatges  públics i locals de 
l’Ajuntament i és on pixen. Necessita un baldeig.   
Els que recullen ferralla treuen tot de les escombraries i ho 
deixen fora. Els escombriaires diuen que no es cosa seva. 
Quan obrireu els lavabos del costat. Tothom va a pixar al punt 
verd. 

Revisem el que dius de Rd St Pau i Cera. 
També comuniquem a neteja aquest espai on fan les seves 
necessitats. Si cal farem cartelleria. 
Quant al lavabo de Folch i Torras ho passem a serveis 
tècnics perquè hauria d’estar obert. 

Ramon-veí: no hi ha un lavabo davant la Sala Baluard. Fan 
les pipi i caques davant la Guardia Urbana i ells no els fan 
res. 
Les multes no les poden pagar. 

Jo signo moltes multes.  
Al costat de la sala Baluard hi ha reforç de neteja i 
efectivament està brut. Es treballa de forma coordinada amb 
tots els equips. Hi ha diversos baldejos i varies repassades. 
Es tracta en les comissions de drogues i hi ha reunions 
quinzenals per anar adequant els serveis. Hi ha més neteja 
que altres llocs del districte. 



 

No té sentit posar multes a les persones que no tenen 
recursos perquè no les poden pagar i les enfonses més en la 
precarietat. Hem de incrementar la neteja i no revictimitzar a 
ningú.  
Les multes que poso son a gent que pixen a la nit i si les 
poden pagar. 
 

 
 
3.-TORN OBERT DE PARAULES. 
 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants:  
 
Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 
Santi - veí:  hem tingut una tragèdia d’un home que s’ha tirat 
pel balco perquè havia de ser desnonat. Fa temps que 
denunciem les polítiques en temes de habitatge de Bcn en 
Comú que aplana el camí i posa l’habitatge en mans dels 
especuladors. El Raval és el barri amb més desnonaments de 
Barcelona. Feu propaganda de que feu molt pels 
desnonaments però sou part del problema. Avui al Raval 
estem pitjor que mai. 
 
La regidora d’habitatge, Lucia Martin, va dir que els 
desnonaments són excepcionals. Però no ens enganya. Puc 
nombrar molts casos de desnonaments de pisos no 
conflictius. 
També va dir la regidora que no n’hi havia per impagament i 
al c de la Cera n’hi va haver un cas que es va suspendre per 
la mort d’aquesta persona. 
Quins són els criteris per dir qui es un veí conflictiu? 
Hi haurà dimissió de la regidora d’habitatge? 
 

El suïcidi d’una persona és una situació dura de viure. 
Considero que som l’Ajuntament que més fem per l’habitatge 
i per lo social de tot l’Estat, sense cap mena de dubte. Els 
que destinem més en polítiques socials i som l’únic que tenim 
un dispositiu i equip de persones per tractar cada 
desnonament. El tenim i a Ciutat Vella ens va la pell en 
aquest tema. No desnonem per deixar de pagar. Només quan 
hi ha problemes entre veïns i problemes delinqüencials i 
s’estudia cas per cas. Però es veritat que alguna cosa va 
fallar aquesta setmana perquè una persona es va suïcidar i 
s’hauran de revisar els protocols, com diu la regidora 
d’habitatge. Però el Santi ha marxat i hi ha afirmacions que 
no estic d’acord, però penso que no val la pena i que, com no 
hi és ell, millor no parlar-ne.  

Ramon – veí: referent a un article de la Vanguardia de fa dos 
dies sobre el tema de drogues si l’heu valorat i si seguireu 
treballant amb aquest estudi. 
Arc del teatre i Sta Madrona que es farà, perquè els veïns no 
sabem res. 
 

A l’Arc de St Ramon traiem una construcció que és 
urbanísticament disconforme. Pel planejament urbanístic no 
hi ha d’haver res, hi havia uns baixos. No hi ha previst fer res 
i es posarà sauló, una urbanització de mínims per adequar-
ho. Haurem de veure com queden les mitgeres, que son 
privades, i si es pot fer res o no. 
 
L’estudi a que fa referencia la Vanguardia el vam presentar 
en una mesura de govern per drogues. És una mirada 
transversal sobre l’impacte al carrer dels  narcopisos i donem 
continuïtat a mesures del Pla de xoc de fa anys amb la 
Guardia Urbana, neteja,...que passen a ser estructurals, però 
també volem mirar l’urbanisme i fer una diagnosi, per 
presentar properament un Pla.  
Ho podem compartir en una trobada amb aquests veïns que 
us esteu organitzant i també hi ha una comissió de drogues 
per mitjans de juny. 

Miquel – xarxa veïnal: soroll. El sonòmetre del c. Joaquim 
Costa, les ratlles negres son les dades que el sonòmetre 
recull cada hora. Vosaltres  ens qualifiqueu de b2 de 
predomini de sol terciari. Segons medi ambient de la 
Generalitat, hauria de tenir 60 decibels i 50 al mati que no és 
el mateix que diu l’Ajuntament. L’OMS, a l’exterior de 
l’habitatge ens qualifiquen en 50 decibels. Per què ens vàreu 
situar en la zona b2 que es de 70 decibels sense tenir en 
compte el que diu la Generalitat i l’OMS? Ens qualifiqueu com 

Hi ha coses que no les sé. No sé per què hi ha diferència 
entre la Generalitat i l’Ajuntament en el mesurament del 
soroll. La gràfica parla del promig anual i com a objectius de 
qualitat acústica posa 70, 70, 60. No ho sé. Ho preguntaré al 
departament de soroll i podem fer una reunió i que us ho 
expliquin. 
Es segueix el criteri tècnic per donar una terrassa. La 
normativa de terrasses parla de les distàncies, i es dóna per 
amplada de carrer En aquest cas en pot tenir.  



 

si fóssim una zona industrial i no residencial, però som un 
carrer com qualsevol altre. 
 
Ens agradaria que ens expliquessis lo  de les zones ZATHN. 
Estaria bé que a altres carrers com Pl dels Àngels, 
Ferlandina, Dr Dou,..., tinguéssim possibilitats de saber 
aquestes dades. 
 
Quin criteri tècnic es va seguir per donar la llicencia de 
terrasses al bar 3345, carrer de 6 metres d’ample. És l’única 
terrassa de Joaquim Costa. 
 
Els propietaris dels restaurants tenen alguna responsabilitat 
amb la gent que s’acumula a la porta. Em van dir que si la 
gent estava al carrer xerrant no podien fer res. 
 

 
Tampoc sé perquè  el c Joaquim Costa es classifica com b2. 
Si que hi ha una responsabilitat moral dels propietaris dels 
locals a certa distancia dels locals si els clients surten amb 
ampolles a uns metres a la rodona,  però al final és la 
Guardia Urbana la que té la responsabilitat de denunciar i 
vetllar per l’ordre públic. 
 
Si es pot accedir a les dades dels sonòmetre. Hi ha una 
pàgina web on podeu veure tots els sonòmetres. Els 
sonòmetres mòbils són per problemes de trànsit, no 
ambientals. Però en les zones ZATHN (zones acústicament 
tensionades en horari nocturn), en una primer fase, hem 
posat el c Joaquim Costa i després veurem com ho podem 
portar a altres carrers. Comencem a poc a poc perquè  hi ha 
accions que poden ser recorregudes. Som el districte amb 
més zones ZATHN, una per barri, i a veure si podem ser 
avalats per la ciutat i que no ens ho frenin.  
 
Si, tens raó, els veïns ens feu molta feina i admetem que no 
podem arribar a tot. 

Nuria – veïna: estic d’acord amb les zones tensionades que 
ha dit el Miquel. 
Vas dir en l’últim consell que notaríem el pacte al que havia 
arribat  l’Ajuntament sobre el nombre de taules i cadires. Vam 
comptar que hi havia una quantitat de taules i cadires 
descomunal. No hi ha hagut cap disminució de soroll. Volem 
respostes a la promesa que ens vau fer. Perquè entre això , 
els skaters i botellots, no hem notat cap diferencia . Els que 
vivim a la Pl dels Àngels ens afecta la salut de dia i de nit.  No 
volem canviar de zona i volem tenir les finestres obertes 
perquè és estiu. I volem respostes i implicació, però veiem 
una falta la implicació dels propietaris dels establiments. No 
estem en  contra d’ells però notem una falta d’empatia, 
perquè estem patint un problema que ens afecta la salut. 
 
Ens volem sumar a la zona de Joaquim Costa,  i que poseu 
sonòmetres.  És una mateixa zona perquè  la gent circula, Pl 
dels Àngels, pintor Fortuny, Dr Dou, ...que es contempli. 
 

Hi ha 2 tipus de llicències, les històriques i les extra covid. De 
les extra covid  de terrasses en tenim de 2 tipus:  les de 
calçada i les de vorera. Ha acabat el termini de les que 
demanen extra covid. Les denegacions estan signades i ara 
s’han de comunicar. si no les treuen haurem d’anar amb la 
Guardia Urbana. Se’n consolidem molt poques. 
Hi ha propietaris no empàtics però alguns si que ho són i hem 
concertat trobades per mediar amb persuasió o empatia.  
Seguirà l’activitat inspectora i de la Guardia Urbana i haurà 
diverses fases dels ZATHN i també control dels skaters. 
Hi haurà cartelleria a tota la ciutat de campanya de skaters. 
N’hem posat a la Pl dels Àngels i a algun lloc més. 
 
Ja ho sabem que son vasos comunicants. Sabem que 
solucionant el c Joaquim Costa no solucionarem altres 
espais. Però veurem si ens denuncien o quines 
conseqüències té. Però si estem desenvolupant una figura 
urbanística nova, val més començar per algun lloc per veure 
si funciona. 
La teva demanda i queixa queda enregistrada. 
 

Elisenda - veïna: Em sorprèn molt que la solució del problema 
sigui traslladar-lo, la gent es mou.  
A la llosa hi ha més espai i aquí l’espai es més reduït.  
Han de vendre en el lloc adequat. No tenim cap resposta i no 
sabem que fer nosaltres. 
El nombre de venedors no s’ha reduït. n’hi ha com 80. Portem 
massa temps avisant a la Guardia Urbana que no és la 
solució. 
 
Del c Joaquim Costa, la gent es mou a Pl dels Àngels, Dr 
Dou, pintor Fortuny...al Raval queda tot connectat. Per això 
deia també el Miquel que al Raval queda com un quadrilàter. 
És un plantejament que respecto però no és correcte. 

Vinc un dia i parlem-ne. Trobem-nos un dia.  
Podem explicar quin és el dispositiu policial i canviar alguna 
cosa. 

Ramon – veí: si és factible com idea feliç... Com els auriculars 
de cancel·lació de so, hi ha un sistema de contra soroll, 
d’anul·lació de so que es fa servir pels túnels.   
Si és factible es podria fer una prova pilot. 
 

El sistema de contra soroll és una bona idea. En el mandat 
passat vam estar treballant el paviment sono reductor, i 
mirarem si el podem posar en algun carrer del Raval.  
S’ha fet alguna prova pilot a Gràcia que té alguns 
condicionants com pot ser els carrers de velocitat 30, però 
podria ser una prova pilot.  
També vam pensar en tapar carrers, que és una bestiesa, 
però tampoc tenia la eficiència suficient per fer-ho.  



 

Vam fer una convocatòria per mirar opcions al problema i no 
es va presentar ningú, si hi hagués alguna cosa en el centre 
d’alguna ciutat que mitiga el soroll, la coneixeríem.  
Si això que comentes funciona, ho podem mirar.  

Estic cansat de venir i dir sempre el mateix. El incivisme que 
envolta la sala Baluard. Si estan malalts haurien d’estar a la 
sala, d’acord. Però aquest incivisme que rodeja la sala no 
hauria de ser-hi. 

La situació a la sala Baluard no és la mateixa que fa 4 anys. 
No és pitjor; no hi ha els mateixos recursos que hi havia, n’hi 
ha molts més. 
Us convido a la comissió de seguiment del 30 de juny on 
tractarem exclusivament aquest tema. 

 
Acords principals: 

• Fer un seguiment de les empreses de telefonia per a que arreglin els cablejats en mal estat. 
• Comunicar a neteja que els contenidors del c M Aurèlia Capmany estan bloquejats. 
• Valorar un altre ubicació dels contenidors que ara són davant de l’Església de Betlem. 
• Comentar a neteja el fet de que les jardineres no es poden netejar per sota. 
• Comprovar i reposar les 4 papereres que han desaparegut del c Hospital. 
• Parlem amb l’Agència de Salut Pública, neteja, ..per a que recullin les restes de consum de l’entorn de la sala Baluard.  
• Passem avís als serveis tècnics per a que obrin el lavabo de la Pl Folch i Torres que hauria de estar obert.. 
• Fer la campanya “aquí no es pixa” indicant amb rètols on es troben els lavabos públics. 
• Fer una diagnosi i presentar properament un Pla per encarar el  tema dels narcopisos. 
• Trobada amb els veïns per parlar de la dispersió pel Raval de les persones que ocupaven la llosa de St Antoni.. 
• Estudiar el sistema contra soroll proposat per un veí. 

 
 
 
Es tanca el consell de barri a les 21.09 h.  

 

 

 

 

 

 

 


