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1) Punt informatiu – Pla de mobilitat 
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Torn de paraules: 

 

Núria: 
Pregunta sobre la pilona que hi ha a l’entrada del C/ Reina Amàlia amb C/ Sant Pau, 
s’ha posat però no es sap si funcionarà, si servirà per alguna cosa. Pregunta com es 
soluciona que els cotxes que entre pel carrer Reina Amàlia no vagin a 1000 Km per 
hora perquè el gual que hi havia en el seu dia s’ha quedat pràcticament en res, i la gent 
va com li sembla. Vol saber com es pot resoldre, si fent el gual més gran o com es vol 
resoldre. Són dues qüestions que van sortir a la Taula  per part d’una altra persona. 
Amb la pilona a més hi ha la problemàtica de la càrrega i descàrrega al C/ Reina Amàlia, 
perquè hi ha dos supermercats i allà a la que es posa un camió ja no pots passar. A 
veure si hi ha alguna cosa prevista envers això 
 
Jose: 
Veí del C/ Robador, comenta que al número 14 i 23 de Robadors hi ha molts conflictes 
de convivència, de manera continuada. Demanda a Districte que actuï sobre aquests 
habitatges, ja que els veïns estan molt molestos i volen actuar ells directament. 
 
Manel Simon: 
Comenta que la seva preocupació principal, tot i que veu que ja està en el projecte 
d’actuació, és sobre els skaters. Creu que s’ha perdut totalment el control sobre els 
patinadors i que actuen amb una impunitat i un menyspreu sobre la pau ciutadana  



 
molt gran. En dos o tres anys l’afluència de turistes al MACBA ha baixat 
considerablement pel perill d’haver d’anar sortejant a aquesta gent. Se’ls hauria de 
demanar que canviessin les rodes, que fan un soroll monstruós. Al seu carrer passen 
fins i tot a les 12 de la nit amb un soroll que sembla un avió a reacció.  
Comenta també que els excrements de gos han augmentat considerablement en el 
barri. Té la sospita que entre els sense sostre que dormen al carrer ha augmentat la 
tinença de gossos, i que els fan servir per a la mendicitat. 
 
Gala Pin: 
Si vols esperem el torn obert de paraula per aquest tema. 
 
Xavi Ortega: 
Veí del C/ Paloma, comenta que és la primera vegada que assisteix al Consell de Barri, 
però que coneix el temes de mobilitat perquè va ser membre del Consell de Mobilitat 
de Cerdanyola del Vallès, i ofereix la seva col·laboració. Pregunta en referencia als 
carrils bicis i l’ús de les bicicletes, ja que a Ciutat Vella, i especialment al Raval, tenen 
un funcionament caòtic, campen per on volen, en el sentit que volen, sense cap sentit 
de circulació, sense mirar si van en direcció prohibida ni res. 
Pregunta si amb la implementació dels carrils bicis, quan es trigarà en implementar-los 
i si seran separats o no, i si es controlarà la circulació correcta de les bicicletes. Cometa 
que al Carrer Ferlandina el pas és molt estret, i que com es farà per tal de facilitar 
accés al pàrquing als vehicles privats. 
 
Youssef: 
Pregunta que com es pensa baixar a 5 decibels el soroll al C/ Lancaster que actualment 
és de 70, ja que al Pla de Mobilitat es parla de reducció de la superació superior a 5 
decibels. 
 
Inés Castillon: 
Es presenta com a veïna del C/ Sant Antoni Abat, demana que es posi una mica d’ordre 
perquè tota la vida ha viscut aquí i ara no es pot viure. Es queixa de la circulació i 
estacionament de camions en aquell carrer que dificulten la circulació de vianants. 
Comenta també el mal estat de les voreres, ja que ella ha caigut ja dos cops i ha de 
donar molta volta per accedir a la farmàcia que té davant de casa. 
Vol presentar també queixa sobre la recollida de mobles, ja que la gent no respecta els 
dies de recollida i sobre la brutícia al carrer. Diu que als seus 90 anys mai ha vist la 
porqueria que hi ha aquest barri. 
 
Laura: 
Vol saber quan s’arreglarà el sonòmetre de Carrer Robador, que fa tres anys que està 
trencat. 
 
Daniel Huguet: 
Es presenta com a  veí del c/ Marques de Barberà. Pregunta sobre la situació de 
l’ordenança de terrasses dels bars de la Rambla, ja que dificulten la circulació de 
vianants, especialment entre el Liceu i Colón. Creu que es podria regular el número de  



 
files de taules i cadires que poden tenir els bars. Vol preguntar també per la 
regularització de locals d’usos comercials, atès la concentració que hi ha de comerços 
similars en una mateixa zona, per exemple de venda de mòbils i accessoris. 
 
Gala Pin: 
En referència la pilona del C/ Reina Amàlia, al Pla de mobilitat es regularà quines 
s’activen i quins no. El gual si que es valora fer arranjament per mal estat. 
De Robadors 14 i 23, hi ha controls diaris per part de Guardia Urbana. Respondrem 
més abastament al torn obert de paraules. 
El tema dels patinadors ha estat molt present darrerament, i s’està realitzant un petit 
pla d’acció a la zona del MACBA, especialment a la nit. Es reordenaran els serveis de 
neteja per tal de gestionar els fluxos de moviment de la gent que hi ha a la plaça, de 
manera que afectin els menys possible les zones amb més veïns. 
En referencia a les rodes dels patins, ja es va sol·licitar a fabricants, però la resposta no 
ha estat positiva. Hi ha dificultats per a l’actuació sancionadora atesa la seva mobilitat i 
velocitat, però des de Guardia Urbana si que s’està actuant i si vols demano el número 
de denúncies. 
La normativa actual permet que en carrers de plataforma única les bicicletes puguin 
circular en ambdós sentits. Es per això que és necessari regular amb el Pla de mobilitat 
els carrils bicis. El pla de mobilitat tindrà un període d’implementació a vuit anys, la 
implementació dels carrils bici és una de les qüestions que es vol prioritzar per poder 
ordenar la circulació de bicicletes, i fer més fàcil exercir i incrementar el control sobre 
les mateixes. No és un tema tancat, i per això també es fa retorn. No en tots els carrers 
hi haurà carrils bici, alguns carrers seran el que s’anomena carrers ciclables, amb 
regulació de la velocitat i sense separació. 
El pla de mobilitat explicita que s’ha de rebaixar en 5 decibels el soroll en aquelles 
zones on es supera el topall. A Lancaster no hi ha incidència de mobilitat de vehicles 
sinó de concentració d’oci nocturn. 
Sant Antoni Abat és un dels carrers on s’ha d’intervenir, atès que una de les 
problemàtiques és la manca de zones de càrrega i descàrrega urbana de mercaderies 
(DUM). L’estat del paviment, gual  i la recollida de mobles es comentarà al torn obert. 
Respecte el sonòmetre de Robadors, ja hi ha ordre d’arranjament. 
Del tema dels vetlladors, es comentarà al torn obert, ja que aquest punt era només del 
Pla de Mobilitat. 
 

2) Projectes i actuacions al Raval 

 
Veure PDF adjunt 

Can 60 
Voltes d’en Cirés 
RAMBLA DEL RAVAL – VÁZQUEZ MONTALBAN – SALVADOR SEGUÍ  
 

Qüestions sobre aquests punts: 

 
Obrim torn amb aquests temes que he explicat, Can 60, Voltes d’en Cirés i Rambla del 
Raval. 



 
 
Álvaro: 
Veí del C/ Hospital. Comenta que el mobiliari urbà facilita l’individualisme, amb cadires 
aïllades. Sol·licita es tingui en compte la necessitat de relació social en les propostes 
d’actuació al territori. 
 

Laura: 
Assenyala que els veïns han comentat  moltes vegades que el parc de Salvador Seguí 
havia de continuar essent per nens petits, i que ara es planteja un espai per joves. Es 
queixa que en aquella plaça hi viuen molt veïns i el soroll s’amplifica. 
 
Mª Antònia: 
Veïna de la Rambla del Raval, pregunta si el verd total de la Rambla de Raval queda 
afectat amb la retirada dels margallons. Demana també que es clarifiqui l’impacte 
acústic que pot tenir la col·locació de la zona de ball a la Rambla. 
 

Cristina: 
Comenta que està bé que el mobiliari urbà propiciï la comunicació però no hauria de 
permetre usos de pernocta, especialment els bancs. 
 

Concepción Rubio: 
Veïna del C/ Marquès de Barberà. Comenta que li preocupa la situació de la Rambla del 
Raval amb la retirada dels margallons, i la possible pèrdua de verd a la zona. També 
comenta que la Rambla és un espai actualment de gent gran, i que la presència 
d’espais de joves i ball pot dificultar la convivència. 
 

Jordi: 
Del carrer Arc del Teatre Comenta que a la zona del CAP Drassanes hi ha molta gent 
dormint al carrer, i que està molt bé la reforma de Voltes d’en Cirés que hauria d’evitar 
el deteriorament de la zona. 
 
Pregunta: 
Comenta que a la Rambla de Raval també hi ha concentració de persones sense sostre, 
especialment a la zona de les cadires. Demanda actuació per part del Districte. 
 

Gala Pin: 
El mobiliari urbà pensat per a la Rambla del Raval ja té com objectiu fomentar la 
relació entre la gent que faci ús de l’espai. 
Al parc infantil de Salvador Seguí hi ha la previsió d’un espai jugable, per edats entre 4 i 
10 anys, no està pensat com espai de joves. S’ha treballat amb usuaris del parc infantil 
i l’espai jugable permet generar dinàmiques positives a la plaça. 
El verd a la zona de la Rambla de Raval augmenta amb la remodelació, tot i que de 
manera subtil. Hi haurà més incorporació de verd a la plaça de Vázquez Montalbán i a 
Salvador Seguí. Respecte el tema de la zona de ball, es faran proves amb l’equip de Can 
60 tant dels materials, usos i soroll, i es valorarà si és necessari disposar de sonòmetre 
a la zona. Ciutat Vella té un espai públic molt dens, i hem de garantir també espai pels 



joves, compatibles amb altres usos i franges d’edat. Justament la reforma està pensada 
i s’ha treballat amb tants actors per poder pensar en usos que no siguin excloents. 
Respecte l’ús del mobiliari urbà per a pernoctar, cal poder conciliar els usos a l’espai 
públic. El mobiliari ha de permetre la relació entre els veïns que fan ús i haurem d’estar 
molt presents, com en qualsevol intervenció que fem en l’espai públic, de que 
determinades dinàmiques no s’implantin o no es quedin de manera permanent allà. 
Respecte els margallons, es substitueixen per les dinàmiques que estan generant, de 
brutícia i espai de guardar llaunes, es mantindran però dos parterres vegetals a la 
Rambla, i es manté un de margallons. 
A Voltés d’en Cirés la intervenció va destinada a diversificar els usos que es realitzen de 
la plaça i facilitar l’accés dels veïns. A l’espai públic ha de tenir lloc tothom, veïns, gent 
més gran, gent més jove i demés, però no hi ha d’haver dinàmiques excloents. Per 
tant, depèn de com dissenyis l’espai públic també permet més dinàmiques excloents o 
no. En resposta a les pernoctacions, des de Guàrdia Urbana manté un dispositiu 
especial a la zona de la Tresoreria i estem mirant de quina manera es pot fer també a 
la zona del CAP Drassanes. 
 

 

3) Torn obert de paraules 

 
Júlia: 
No em queda clar què es farà amb els Skaters i què es millorarà. El tema de canviar les 
rodes el decidiran els que porten els skates. A Madrid han elaborat un esborrany per 
impedir que es faci skate en determinats llocs de la ciutat que generen molèsties, com 
per exemple en carrers estrets i es multarà perquè s’està arribant a un nivell de soroll 
insuportable. Sobretot  a la zona de Joaquim Costa. Tampoc he entès què es farà amb 
el terra ni què vol dir que es regularà el flux de gent amb el servei de neteja. Creu que 
cal prendre una postura més ferma.   
 

Olga: 
Veïna del Raval, amant dels animals des de petita. S’ha assabentat que es faran obres 
al Parc de Sant Pau. Hi ha moltes persones que passegen gossos al barri i ella recull les 
caques dels seus gossos i les que veu pel parc. Expressa dificultats de convivència amb 
els pidolaires que hi ha als jardins i amb altres persones, per exemple nens que surten 
corrent. Planteja la falta de condicions del pipi can del parc que està ple de forats molt 
grans i que deixen els gossos fora del pipi can amb la possibilitat que els multin. Coneix 
les necessitats dels gossos i que necessiten lloc per córrer, lloc perquè tots es facin 
amics, i amb relació als gossos perillosos, demana que es vigilin les llicències i la gent 
que els porta. Hi ha baralles de gossos per aquest barri. Demana que es un tema que 
no es pot obviar, ja que porten molt anys treballant el maltractament als gossos. Ho ha 
estat parlant amb l’Associació de veïns des de fa més d’un any, i ho ha deixat parat 
però ja no ho vol aturar més. Aquest parc té dret a tenir un espai digne pels nostres 
animals i a qualsevol hora, es diu a les 10 de la nit es tanca, perfecte, però si es tanca 
per tothom. 
 

Ivan Rivera: 



Veí del carrer Robador i membre de l’associació de veïns de RPR. Demana que es facin 
les actuacions explicades ja, planteja que li és difícil opinar sobre com quedarà però 
que es faci i si hi ha alguna cosa que no queda bé ja es canviarà. Vol parlar de les 
terrasses, s’havia dit que les terrasses tindrien les cadires i les taules numerades per 
saber exactament quantes n’hi ha. Al carrer Robador tenen molt soroll pel nombre de 
terrasses i dificultats de pas amb la cadira de rodes del seu fill. Li preocupa que encara 
que es diu que es verifica de cara a l’estiu els bars augmenten el número de cadires i 
taules. Està d’acord amb la instal·lació de la cabina autorentable perquè és millor que 
hi hagi cabines que no excrements humans al carrer. Planteja que el carrer Robador 
necessita Guàrdia Urbana per ser un carrer normal i que sempre hi passen coses.  
 

Juan: 
Veí del carrer Reina Amàlia, planteja tres qüestions de menys a més. Primer parla de la 
gran quantitat d’excrements de gossos i persones que troba cada matí quan surt al 
carrer, no sap si la solució pot ser multes de manera estricta. Explica que ha vist 
persones fent les seves necessitats al mig del carrer i que això no és normal, demana 
solucions amb mesures concretes. Després de la plaça Folch i Torres, és un jardí que no 
es neteja i on hi ha més papers i escombraries que plantes. Quan ho ha dit als de 
neteja li contesten que no són ells els que ho han de netejar si no els de parcs i jardins. 
I per últim planteja que ha de passar perquè es posin més durs amb el tema dels 
“Narco pisos”. No és normal el que va passar la setmana passada quan hi havia dues 
persones barallant-se amb matxets a menys de 20 metres d’un parc amb més de 100 
nens jugant. I no és normal que la policia s’endugui les persones ferides i marxin sense 
que quedés cap policia per la zona. Creu que estem normalitzant coses que no són 
normals que passin a 10 minuts del centre de Barcelona i que no passen a cap altra 
ciutat normal d’Europa. I que no és normal que al final del carrer Reina Amàlia hi hagi 
“trapicheo” i no es faci res. Planteja que no li importa que posin policia fixa a la zona 
perquè el que passa no és normal i creu que el carrer està deixat, pensa que potser ja 
interessa que estiguin aquí perquè així no estan en d’altres llocs. Creu que és el 
moment de prendre mesures. Vol saber quines mesures concretes es faran per evitar 
la proliferació dels “narco pisos”, diu que la droga no apareix directament als pisos i 
que no entén perquè no es posa vigilància ni es demana la documentació a tothom 
que entra en aquests pisos per evitar que els arribi la droga. És conscient de la falta 
d’efectius de la Policia però creu que si es fes cada setmana en 4 o 5 pisos  
s’aconseguiria que la gent deixi d’entrar droga. Demana saber mesures concretes, creu 
que ja s’ha arribat al punt d’inflexió i que el proper serà que hi hagi un mort. 
 
Intervenció: 
La baralla va passar a l’hora que els seus pares porten els fills a casa i que per casualitat 
aquell dia els havien anat a buscar en cotxe, els fills tenen 7 i 10 anys i podrien haver 
estat a la porta de casa al moment que van treure els matxets. Demana mesures 
resolutives i efectives. No paraules, mesures reals. 
 
Anna: 
Veïna del carrer Paloma. Al seu carrer també hi ha excrements de persones. Vol saber 
perquè a Barcelona no hi ha lavabos públics com a totes les ciutats europees, és 



perquè queden malament? No entén perquè no es posen lavabos públics a les zones 
més turístiques. 
 
Intervenció: 
Demana que amb la reforma de la Ronda de Sant Antoni es faci un lavabo públic a la 
plaça del Pes de la Palla. 
 

Anna: 
Creu que és una necessitat, que totes les persones no són brutes per naturalesa i que  
potser sí hi ha la possibilitat d’anar a una cabina autorentable l’utilitzaran. 
 

Gala Pin: 
Júlia, preguntaves què farem amb els skaters. Estem treballant per intervenir a la zona 
del MACBA a la nit. Es va iniciar una intervenció però s’ha vist que es dispersen per tot 
arreu, no es pot garantir que al 100% aniran per on volem. S’està treballant un pla 
conjuntament amb Guàrdia Urbana i els serveis de neteja perquè per la nit enlloc de 
dispersar-se pugin. A l’última Audiència Pública, ens vam comprometre a fer una 
campanya informativa de cara els skaters i mirar la via de multar pel soroll. 
Olga, no sé qui us ha dit que no sabeu de gossos, jo no tinc elements de judici per dir-
ho. Suposo que saps que estem fent un procés a Horts de Sant Pau, si no estàs 
participant et convido a fer-ho. És cert que hi ha un problema amb el tema gossos a 
Ciutat Vella. Tenim la normativa a nivell de ciutat que obliga a tenir un espai a cada 
barri i un espai a districte. L’espai d’esbarjo de gossos es fa a la Barceloneta perquè és 
complicat trobar altres espais. Entomo la demanda que s’arregli de manera immediata 
el pipi can dels  Horts de Sant Pau i que pugui ser més gran. També s’estan buscant els 
emplaçaments per tenir zones d’usos compartits.  
Ivan, el tema de la Rambla del Raval, s’ha treballat amb molts actors i amb molt gent 
perquè amb les places de Salvador Seguí i Vázquez Montalban són espais que utilitzen 
moltes persones i molt diverses. S’han fet sessions de treball i una de devolució als 
veïns de l’Associació de veïns de Robadors i si vols se’n pot fer alguna més acurada. 
Amb el tema de les terrasses tenim un problema, si que s’efectua un control, 
segurament hi ha incompliments que no es detecten però si vols, després et passem el 
gràfic de sancions i augmenta exponencialment. S’està debatent una nova ordenança 
de terrasses i cal esperar que s’aprovi per poder reordenar les taules i cadires que hi 
ha. El tema del pas entre les terrasses i els lavabos hauria d’estar resolt des de fa 
mesos i si no és així demano disculpes. La Guàrdia Urbana ja està de manera 
pràcticament permanent, menys entre les 3h i les 7 h del matí perquè era una 
demanda vostre i la idea és que continuï així. 
Enllaço amb l’Anna i l’Ivan que han parlat del tema lavabos. Potser no en tenim 
suficients però és una actuació que hem fet des del 2015. Aquest any invertim 400.000 
euros en lavabos, s’han posat a Terenci Moix, carrer Robador, carrer Lancaster i estem 
estudiant posar-ne un aquí a Folch i Torres. Hi haurà lavabos permanent i d’altres 
temporals per reforçar la temporada d’estiu. 
A la Rambla del Raval posarem una cabina auto-rentable i a prop del c/ Paloma també 
hi ha el de Terenci Moix. Entomo la demanda de plantejar aquesta opció a la Ronda de 
Sant Antoni, és un tema que s’ha portat més des del districte de l’Eixample i no conec 
el detall del projecte.  El tema de posar lavabos va ser una actuació molt criticada. 



Juan, lligat amb el tema dels excrements, a Reina Amàlia hi ha una neteja més 
intensiva que a d’altres zones que es pot revisar i una de les maneres d’evitar que hi 
hagi excrements de persones al carrer és tenir lavabos públics i n’hi haurà un a Folch i 
Torres, a la plaça o vinculat al Casal de barri amb accés des del carrer perquè la gent el 
pugui utilitzar. I també lliga amb la necessitat de tenir espais en condicions per la gents 
que té animals de companyia al barri. 
Aleshores, tu parlaves del tema dels narco pisos, és la primera vegada que véns al 
consell de barri, veritat? Em sap greu per la gent que ha vingut altres vegades però 
entenc que cal explicar-ho a algú que ve per primera vegada. Compartim que és un 
problema greu al barri i de fet estem actuant intensament des de fa mesos. Al 2017 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana tenien una mitjana d’una entrada cada nou dies i 
actualment la mitjana és d’una entrada cada cinc dies. Tenim un parc d’habitatges 
envellit i amb més de 400 habitatges buits, com a Ajuntament podem fer poc perquè 
és difícil multar els pisos buits, cal demostrar que porten més de dos anys buits, sense 
cap tipus d’ocupació, ni legal ni il·legal. Aquest parc d’habitatges buits és un dels 
problemes que tenim perquè és fàcil ocupar un habitatge al Raval. Tot i no tenir 
competències per regular ni una legislació que prohibeixi l’especulació, com 
Ajuntament tenim un equip de persones dedicat a localitzar els propietaris dels pisos 
buits, és difícil localitzar els propietaris quan són bancs o fons d’inversió perquè no 
sempre tenen les dades a internet i tenen la seu a d’altes llocs. Es localitzen amb tres 
objectius, un és perquè mobilitzin l’habitatge i el posin al mercat de lloguers perquè hi 
ha un problema d’habitatge a Barcelona i perquè si està habitat s’evita l’ocupació. 
Quan el pis està ocupat la denuncia per desallotjar-lo l’ha de posar el propietari. Si està 
ocupat amb fins delinqüencials se li demana que posi la denuncia. Es demana als 
propietaris que assegurin els pisos buits tapiant-lo fins que no estiguin llogats per 
evitar-ne l’ocupació i també se li ofereix que el posi a la bossa de lloguer de 
l’Ajuntament, són pisos que es lloguen amb un preu per sota el de mercat, 
l’Ajuntament garanteix el pagament del lloguer i ofereix ajudes de fins a 16.000 euros 
per la rehabilitació. De memòria crec que dels pisos contactats hem aconseguit que 
s’interessi un 20% però quan diuen que no hi ha poques opcions per obligar-los. Per 
altra banda qui té competència plena en el tràfic de drogues és la Policia, els Mossos 
d’esquadra i la Guàrdia Civil. Tu deies que la droga no neix en aquests pisos i aquesta 
mateixa frase l’he dit jo moltes vegades. Hem reforçat les hores extres de la Guàrdia 
Urbana al Raval pel tema dels narco pisos, del mes de Juliol fins al mes de gener han 
estat 10.000 i com Ajuntament hem gastat 1.100.000 euros per tractar aquesta 
problemàtica tot i ser l’administració amb menys competències en aquest tema. Veiem 
l’afectació que té aquest tema a nivell de sensació de seguretat i convivència. Cal la 
col·laboració entre les administracions, aquí Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra 
treballen estretament. 
Tenim un sistema judicial molt garantista amb relació a l’habitatge, que ens sembla bé,  
quan hi ha una activitat delinqüencial en un habitatge els cossos de seguretat han 
d’invertir molt temps en recaptar proves per aconseguir que el jutge autoritzi 
l’entrada. S’ha fet un treball intens de Guàrdia urbana, Mossos d’Esquadra i a nivell 
polític amb la judicatura perquè entenguin quina és la situació quan se’ls demana 
l’autorització per entrar en un pis.  També s’ha fet un treball amb la Fiscalia. 
Actualment des de l’Ajuntament quan es desallotja un habitatge on hi havia activitats 
delinqüencials, podem tapiar-lo perquè no puguin tornar a entrar i després passar la 



factura a la propietat. L’altre aspecte amb que s’ha treballat més és des de la 
perspectiva del dret a la salut. Tenim un problema de seguretat però també tenim un 
problema de dret a la salut de les persones consumidores. La consumició en els pisos 
implica un menor control i el que hem fet és augmentar de 10 educadors que hi havia 
al 2016 a 24 al barri del Raval. S’ha augmentat l’horari de la sala de venopunció. En 
aquest camp caldria més implicació de la Generalitat perquè són competències 
compartides i els recursos econòmics i humans s’estan posant des de l’Ajuntament. 
S’ha fet un auditoria de l’espai públic per detectar quines coses estan malament i cal 
arreglar de manera immediata perquè la percepció de degradació no tingui a veure 
amb el mal estat en que es troba l’espai públic.  En aquest sentit hi ha un problema i 
s’està actuant de manera intensa i contundent en el marc de les competències que té 
l’Ajuntament. Ens agradaria una major implicació de les administracions que també 
tenen competències en aquest tema com l’Estat i la Generalitat perquè tindríem una 
situació bastant diferent.  
Una de les actuacions que ja hem realitzat al C/ Reina Amàlia és la col·locació de la 
tanca al voladís de l’edifici de Reina Amàlia amb Cera. 
Quan s’investiga un habitatge o una persona que hi viu, no es requisa cada vegada sinó 
que es fa un seguiment per reunir proves suficients. No es resol posant una patrulla 
permanent. Hi ha grups de veïns que es reuneixen, en el cas de Reina  Amàlia hi ha 
Acció Reina  Amàlia que es reuneixen els dijous a l’Ateneu del Raval.  
Per recollir proves es combina la presència policial uniformada i la de paisà. Amb 
relació a la baralla que va haver l’altre dia al carrer Reina  Amàlia, vull posar en valor 
que la Guàrdia Urbana va trigar menys de tres minuts en arribar i si van marxar va ser 
perquè un va ser detingut a Poble Sec i l’altre també va quedar detingut la mateixa 
tarda. Era una persona que ja tenien vinculada al tràfic de drogues. 
Anna, ja he respòs al tema dels lavabos abans. 
Si voleu fem una altra ronda per la gent que encara no ha parlat. 
 
Júlia Baquero: 
Vol contestar la intervenció anterior respecte els narcopisos, fent esment que tot i que 
s’ha estat molt crític amb l’actuació municipal i es continuarà essent crític, la 
competència no és de l’Ajuntament, i cal clarificar a la gent quines Administracions 
tenen responsabilitat en aquest àmbit. D’altra banda, vol preguntar a nivell personal a 
la Regidora com ha anat la compareixença judicial del dia d’avui. 
 
Gala Pin: 
Ha anat bé, després els que us interessi us ho explico, és pel tema que he hagut d’anar 
avui als jutjats a declarar com a investigada perquè hi ha hagut una immobiliària que 
m’ha posat una querella perquè vaig criticar les pràctiques que tenien per expulsar els 
veïns de Lancaster. Però jo crec que ha anat bé. 
 
Youssef: 
Referent als 70 decibels a Lancaster vol saber les mesures que es prendran. 
 
Gala Pin: 



Esperem que surtin en breu les ajudes pel canvi de vidres, i des de Setmana Santa 
tornen a estar operatives a la zona les unitats USP de la Guardia Urbana, si hi ha alguna 
incidència amb aquestes ho parlem després. 
 
Jose: 
Demana millorar l’ornamentació floral i vegetal del Raval, i el seu manteniment, 
evitant miccions i altres actes incívics. 
 
Gala Pin: 
Això està vinculat amb el què explicàvem de la Rambla de Raval. La línia es retirar 
aquest tipus de plantacions que generen amagatalls i faciliten actuacions incíviques, 
però sense perdre verd urbà. 
 

Paco: 
Volia felicitar l’actuació a l’edifici de Robador, on s’ha efectuat la finalització de la 
ocupació. Vol comentar que al mateix edifici hi ha un nou pis buit que caldria 
rehabilitar i facilitar l’accés a nous llogaters. 
 
Gala Pin: 
Ho apunto, seria millor que ens facis arribar un llistat dels pisos i no parlar de un en un. 
 

Laura: 
Comenta que porta tota la setmana sense dormir perquè han intentat entrar a un pis 
de la seva escala. Diu que es vigilen els pisos i els horaris de les persones que hi viuen, i 
que d’aquesta manera no es pot viure. 
Vol preguntar si els 24 educadors de Salut que fan la recollida de xeringues a via 
pública, són només pel Raval o per altres barris, a que la situació de xeringues s’ha 
estès al barri del Gòtic. Pregunta si no caldria augmentar aquests recursos. 
Diu que durant el matí del Monllibre va trobar sis xeringues prop del lloc on es 
realitzava l’activitat. Caldria reforçar actuació, especialment quan es duen a terme 
esdeveniments al barri que tenen repercussió a nivell de ciutat, per no deteriorar 
encara més la imatge del barri. 
 
Gala Pin: 
Els 24 educadors són per tot el districte però actuen bàsicament al Raval. Estem 
buscant pressupost per poder augmentar el nombre d’educadors. Insisteixo amb el 
que deia abans també, estaria molt bé si la Generalitat compartís les despeses. Però 
més enllà d’això, més que trucar al 112, que també podeu trucar el telèfon dels 
educadors de carrer, que és a qui s’ha d’avisar. I estem refent també els itineraris que 
han de fer pel Gòtic. 
 
Laia: 
Explica que no és veïna del barri, però que treballa per l’Associació Esportiva de Ciutat 
Vella. Tenen projectes esportius amb totes les escoles del barri i un dels projectes que 
van fer per millorar el tema esportiu al barri era un tema de mobilitat escolar dels 
infants i joves per donar qualitat esportiva i que tots els nens i nenes del barri 
poguessin desplaçar-se des de qualsevol altre escola a fer pràctica esportiva. 



Comenta dificultats amb els skaters i altres actuacions incíviques a la zona de la plaça 
dels Àngels, fet que dificulta la utilització de l’espai per part dels infants, i a més posa 
en situació de risc els mateixos infants quan transiten des de l’escola. Diu que el 
problema és que la gent no té accés a la plaça. S’ha de garantir la neteja i la seguretat 
als infants per poder plantejar accions a la plaça per part dels Casals Infantils. 
 
Gala Pin: 
I vosaltres teniu propostes per fer activitats comunitàries allà? Et preguntava perquè 
bàsicament una de les coses que hem après a funcionar és que si tu fas una actuació 
intensiva amb Guàrdia Urbana per exemple, però després no complementes amb altre 
tipus d’activitat, torna la mateixa dinàmica o cronifica el fet de que hagi d’haver 
Guàrdia Urbana. Per això preguntava el poder combinar si s’ha de fer una actuació més 
intensiva amb Guàrdia Urbana que això estigui compaginat amb el fet de fer un altre 
tipus d’activitats allà per apropiar-se de la plaça des d’un altre lloc. En tot cas, si et 
sembla, ho parlem en curt. 
 
 
Tanquem aquí el Consell de Barri. 
 
 
 
 


