
 

 

 

 
ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 
 

Data:22.05.2018 Hora: 19h 

Lloc: Casal de Barri Folch i Torres 

Participants 

Nom i cognoms  Entitat  

 

ENRIC MENA     AAVV Taula del Raval 

OSCAR ESTEBAN     Tot Raval 

OLGA GALLÉS     Casal dels Infants 

SERAFÍ PICALLO     Veí 

FRANCISCO GARCIA     Veí 

CLARA PÉREZ     Raval no resignat 

AHMED ABBIR     AMICAL Marroquí 

EVA ALFAMA     Consellera Barcelona en Comú 

JÚLIA BAREA       Consellera Ciutadans 

M. JOSÉ CHACÓN     Consellera PDCAT 

M. JOSÉ ARTEAGA     Consellera PSC 

GLÒRIA TORRAS     Tècnica de barri Raval 

BORJA MORODO     Tècnic de barri Raval 

 

Temes tractats 

 

La consellera obre la sessió amb una roda de presentació i exposant els temes a 

tractar: 

1. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.  
2. Ordre del dia del proper Consell de barri. 
3. Torn obert de paraules. 

 

1. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.  
- Demanda de marquesina al CUAP de Pere Camps. Segons la normativa de 

paisatge urbà que regula la instal·lació de marquesines no es pot instal·lar. 



 

 

 

 
Només s’admeten quan l’establiment ocupa la totalitat de la planta baixa de 

l’edificació (no és el cas perquè hi ha un supermercat), i només per a activitats 

d’hotel, cinema i teatre i amb una mida que seria insuficient per l’ambulància. 

En el moment de redacció del projecte es va valorar amb els responsables i 

l’arquitecte fer un moll de descàrrega per les ambulàncies com a la resta 

d’equipaments similars però ho van descartar perquè perdien espai. 

- Queixa sobre la qualitat dels àpats als menjadors de Gent Gran del Raval. El 

proper dia 11 de juny de 2018, es realitzarà el Consell de la Gent Gran a Ciutat 

Vella, tot i que encara no s’ha enviat la convocatòria. En aquesta trobada el 

responsable de l’Institut Municipal de Serveis Socials explicarà el nou contracte 

amb l’empresa que gestionarà el servei d’àpats als menjadors de Gent Gran. 

 

Seguidament, la Consellera explica el procés de funcionament de la Comissió de 

seguiment del Consell de Barri, ja que hi ha persones que hi assisteixen per primer cop. 

 

2. Ordre del dia del proper Consell de Barri.  
 

Es proposen com a punts informatius: 

 . Obres i projectes (EB Aurora, PDE, Pla de Barris, Policia de barri). 

. Actualització del Pla de xoc. 

Com a tema monogràfic es proposa:  

El soroll al Raval. 

La proposta és acceptada i no es presenta cap altre tema alternatiu. 

3. Torn obert de paraules 
- Enric. Comenta situació insostenible al C/ Cera per tràfic de drogues. Ha 

augmentat el nombre de persones que es dediquen al tràfic a la via pública en 

aquella zona. Comenta que són persones perilloses, ja hi ha hagut un parell de 

baralles entre ells, comenta que són dos bandes que estan enfrontades entre 

elles. Diu que hi ha dificultats amb la Guàrdia Urbana, i que aquests, a vegades, 

responen que no poden sortir davant de requeriment dels veïns si no tenen 

l’autorització de la Central. Diu que els veïns tenen por a fer denúncies ja que 

conviuen diàriament amb els traficants. També indica que hi ha hagut un 

increment important de robatoris a la zona. 

- Ahmed. Demana que no s’utilitzi un discurs discriminatori amb relació al tràfic 

de drogues. Els actes delictius s’han de tractar com actes delictius 

independentment de qui els porti a terme. Comenta que ells acullen al seu local 



 

 

 

 
Menors d’origen magrebí que no tenen referents familiars al territori, i que ell 

treballa amb els veïns de la zona per no estigmatitzar aquest col·lectiu. 

Vol també afegir el tema de gossos, i la seva tinença vinculada a conductes 

incíviques: gossos sense lligar, ús de gossos per la mendicitat... 

- Eva: Es revisarà el tema de la normativa de gossos a via pública per confirmar si 

és obligatori dur els gossos lligats. 

- Serafí. Reitera el tema del gossos, especialment el tema de gossos perillosos 

sense lligar. Es queixa de la situació a la Plaça de Terenci Moix. Diu que no s’han 

dut a terme els arranjaments que s’havien demanat (reposició de pilones i 

senyals de trànsit). A més ara han desaparegut dues papereres. Continua 

havent-hi comportaments incívics i torna a insistir en que  el cartell de l’horari 

de joc de la pista de bàsquet, que abans era de 10.00h a 22.00h, i ara l’han 

posat en horari de 8.00h a 22.00h, genera usos de la pista inadequats, i que la 

gent hi juga des de les 7.00h del matí fins passades les 24.00h. Demana que es 

traspassi la pista de bàsquet a la Plaça Joan Coromines, o que es pensi en un 

tancament de la plaça, com es fa en d’altres indrets. Verbalitza queixes també 

amb el “botellón” a la plaça, i el sistema de neteja per rec, considera que no té 

prou pressió i no neteja tot el carrer. Pregunta si s’ha autoritzat llicència 

d’Hotel a la finca del carrer Joaquim Costa, l’obra feia anys que estava aturada i 

ara tornen a estar en funcionament. Comenta que al costat de les obres de la 

Ronda Sant Antoni, el supermercat de 24h acostuma a posar varis elements a 

via pública que dificulten pas de la gent. 

- Clara. Comenta que és necessari recuperar la Plaça dels Àngels, ara mateix 

només hi ha ús per part dels patinadors i gent que consumeix al vespre. 

Reclama que s’actuï i es sancioni a aquestes persones, i es portin a terme 

actuacions semblants a les que es van realitzar a l’Hotel Vela. Comenta també 

que a la Plaça de Joan Coromines hi ha queixes per “botellón” i apostes. Al 

carrer Joaquim Costa amb carrer Ferlandina es desplaça la gent que està de 

festa a la zona del MACBA, exposa que hi ha més de 26 establiments que 

incompleixen la normativa d’horaris en aquell carrer, i que obren fins les 

3.00AM. Demana que es revisin els horaris comercials. 

- Oscar. Comenta de part de l’Olga que s’expliqui el pla de veïnatge. 

- Eva. Comenta que a partir de l’1 de juny d’aquest any s’inicia un nou pla 

d’actuació amb neteja i Guàrdia Urbana a la zona de la Plaça dels Àngels, Plaça 

Terenci Moix i Plaça Castella, de manera que s’adeqüin els horaris dels serveis 

per evitar aglomeracions de gent en aquelles zones vinculades a l’oci nocturn. 

Accepta la proposta d’incorporar l’explicació del pla de veïnatge vinculat a la 

campanya d’estiu. 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

Acords 

 

L’odre del dia del proper Consell de barri serà: 

• Obres i projectes del Raval. 

• El soroll al Raval 

 

Es clou la Comissió de Seguiment a les 20.30h 
 
 
 
 
 
Els/les Tècnics/ques de barri 
 


