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1. INTRODUCCIÓ 

Som en el darrer plenari del curs, que coincideix com sempre en ple estiu, amb el districte 

ple de visitants i amb una ocupació de la via pública que no vivíem des d’abans de la 

pandèmia. Les revetlles de Sant Joan, els coros de la Barceloneta i les festes majors (Casc 

Antic i Raval) han tornat amb molta força, amb més activitat que mai, amb un 

protagonisme clar de les trobades comunitàries, els dinars i els sopars veïnals, amb la 

incorporació de carrers que feia molts anys que no en feien. Tenim moltes ganes de 

retrobar-nos, tenim moltes ganes d’ocupar l’espai públic i tenim moltes de reivindicar-nos 

veïns i veïnes dels nostres barris. 

Tots necessitàvem aquesta injecció de vida, de color, d’alegria i de retrobaments després 

de més de dos anys de restriccions, i ho fem en uns barris ja plens de moltes persones que 

venen a visitar-nos. Vivim tensionats per l’altíssima ocupació del nostre espai públic a 

totes hores, i per un volum de soroll que fan molt difícil la conciliació amb la vida 

quotidiana. 

Per això aquests darrers mesos hem anat explicant algunes mesures que estan pensades 

per revertir alguns dels efectes negatius d’aquests dos aspectes, que provoquen també 

expulsió de veïns i de comerç de proximitat. Es tracta de mesures que tenen a veure amb 

la gestió del dia a dia, però requeriria també de mesures estructurals que superen la 

municipalitat i que haurien de permetre establir les bases per a caminar cap a un canvi de 

model. Em refereixo, per exemple, a una normativa que reguli els guiatges no oficials, 

que limiti els preus dels lloguers comercials i residencials, que limiti de forma radical els 

creuers diaris que poden arribar a la ciutat, que financi de forma efectiva l’activitat 

econòmica de proximitat i que deixi de finançar la indústria del turisme i la que porta 

associada. 

Des del Districte seguim esprement les nostres competències, i continuem innovant a 

nivell de Ciutat, amb el decret de guiatges que limita el nombre de persones per grup 

turístic i els aforaments d’alguns espais, prohibeix l’ús d’altaveus, etc., fent una política 

proactiva, des de fa anys, amb la limitació del trànsit de trixies, restringint els horaris dels 

locals en els quals bàsicament venen alcohol, de nit, dissenyant itineraris segurs, ampliant 

la xarxa de sonòmetres i limitant, una vegada acabada l’excepcionalitat, l’excés de 

terrasses a l’espai públic. 

Estem ordenant l’espai públic per tal de crear les condicions que en els nostres carrers hi 

hagi un equilibri dels usos, prioritzant sempre la vida veïnal i comunitària.  Per a fer-ho, 

només hem consolidat poc més del 10% de les terrasses extracovid que omplien els 

nostres carrers i places, que prioritzaven l’ús econòmic per damunt del veïnal, i hem posat 

més sonòmetres per tal de poder reduir els seus horaris i els de les activitats en les zones 

declarades Zones Altament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN). Així mateix, aviat 

haurem de limitar els horaris en altres zones, i fer que no hi hagi cap excepció a Ciutat 

Vella. 

Estem compromeses amb afavorir la vida veïnal i comunitària, som al costat de les veïnes 

que reivindiquen acabar amb el soroll, i també amb aquelles que s’han enxarxat 

darrerament per treballar per al barri i la seva gent, com el col·lectiu de l’Antiga Escola 

Massana. Volem més vida veïnal, perquè és la que té cura del barri i el seu màxim interès 

és el bé comú. Entre defensar els interessos particulars (individuals o grupals) i els 
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veïnals, aquest equip de govern està al costat dels darrers i en continuarà treballant per 

limitar la presència a l’espai públic d’aquells que no cuiden els barris.  

Perquè cuidar els barris és, també, responsabilitat nostra. Per això seguim implementant 

la nova contracta de neteja, amb un ritme d’implantació més lent del desitjat, i que 

acabarà durant el mes de novembre. Els nostres serveis estan treballant de forma molt 

conscient per mantenir els carrers i les places nets, i lluitar contra qui l’embruta. Així 

mateix, estem compromeses perquè els nostres barris s’omplin de veïns i veïnes que hi 

puguin viure amb dignitat, i en aquest Informe de Regidoria podeu veure que estem 

activant moltes obres de pisos públics i la màquina de l’IMHAB va a un ritme molt alt al 

districte. 

Aquest estiu tornarà a ser difícil per a molts veïns i veïnes, però aquest equip municipal 

està compromès en posar les coses més fàcils als veïns. Bon estiu! 

 

2. PARTICIPACIÓ 

Pressupostos participatius  

Els projectes on invertir 30 milions d’euros del pressupost municipal proposats, prioritzats i 

escollits per la ciutadania comencen a ser una realitat. A Ciutat Vella, amb la participació de 

4.185 votants i un import disponible de 3,4 milions d’euros, els veïns i veïnes van escollir 

fins a 9 projectes d’inversió.  

Un dels més avançats és el de convertir l’Associació Veïnal del Casc Antic en un punt de 

servei informàtic accessible, amb un pressupost de 50.000 euros i votat per 1.325 persones, ja 

que en els pròxims mesos s’haurà equipat el local de forma convenient per aquest fi.  

Igualment, enguany s’haurà executat la instal·lació d’una boia per mesurar l’acidificació del 

Mediterrani, perquè actualment no hi ha cap sensor per mesurar la contaminació que miri al 

mar. Aquesta proposta, amb un pressupost de 200.000 euros, va comptar amb el suport de 

1.154 persones.  

També, un dels projectes amb una inversió més important, amb 920.000 euros i els 1.224 

vots, és la construcció d’un carril bici al passeig de Joan de Borbó. La previsió és que els 

treballs es puguin iniciar a finals de 2022. 

A continuació, detallem la situació de cadascun dels nou projectes: 

● Enjardinem el Raval: El 30 de juny es va iniciar la tramitació tècnica del projecte. 

Es preveu que s’aprovi al mes d’octubre i posteriorment es licitaran les obres. 

● Posar en valor la muralla romana: S’estan realitzant reunions amb l’Arquebisbat, el 

Consorci de Serveis Socials i el Centre ocupacional Sínia per a poder signar el 

conveni properament. Un cop signat es licitaran les obres.  

● Adaptem la plaça dels Àngels per als infants: El 12 de juliol es realitzarà una sessió 

oberta a la ciutadania al respecte. La sessió comptarà amb dues parts: Una primera 
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part on s’explicaran les actuacions previstes pel futur de la plaça, el nou CAP Raval 

Nord i la futura ampliació del MACBA, i  com aquestes actuacions modifiquen 

l’espai actual i, una segona part on, a partir d’aquest nou context, recollirem 

necessitats, usos i els criteris a tenir en compte per una futura transformació.  

● Creem més àrees de joc infantil al Raval: S’han estat treballant les observacions 

sorgides de la participació veïnal. Es preveu que es lliuri l’avantprojecte aquest juliol. 

L’octubre hi haurà la maqueta del projecte. 

● Convertim l’Associació Veïnal en un punt de servei informàtic accessible: Ja hi ha 

el calendari d’obres confirmat i acordat amb l’entitat. S’executaran del 15 de juliol i el 

31 d’agost. 

● Pacifiquem l’entorn de l’escola Collaso i Gil: El 14 de juliol hi haurà una nova 

reunió amb els promotors, la direcció i l’AFA de l’escola per a presentar 

l’avantprojecte tancat. Es preveu que a finals de mes ja hi haurà la maqueta del 

projecte. 

● Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval: S’estan executant cales al carrer 

Sant Antoni Abat per a poder determinar el projecte i el seu abast. Per ara s’han 

observat més instal·lacions de les previstes, fet que comportarà que el termini 

d’execució de les obres sigui més llarg. Es preveu que es licitin les obres a finals 

d’any. Per la part de la retirada de graons, el projecte ja està licitat i està pendent 

d'adjudicació. Es preveu que s’iniciïn les obres aquest setembre i duraran 

aproximadament un mes. 

La resta d’actuacions estan previstes a: 

o C. Montserrat amb C. Cervelló 

o Avda. Drassanes amb C. Portal de Santa Madrona 

o Avda. Drassanes amb C. Arc del Teatre 

o C. Arc de Sant Agustí 

o Pl. Sant Agustí 

● Creem un carril bici a Joan de Borbó: S’està redactant el projecte. Es preveu que 

s’iniciïn les obres a finals d’any. 

● Instal·lem una boia que mesuri l’acidificació del Mediterrani: S’ha estat treballant 

el contingut del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Ciències del 

Mar, el qual executarà el projecte i facilitarà la informació obtinguda dels sensors a 

l’Ajuntament de Barcelona. Manca que el CSIC l’acabi de validar. Es preveu que es 

pugui signar aquest mes de setembre. 

En la taula següent s’especifica la informació més detallada de cadascun dels projectes 

guanyadors: 
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Títol Barri Import Promotors/es % d’execució 

Enjardinem el Raval Raval 180.000 € No té promotors 30% 

Posem en valor la 

muralla romana 
Gòtic 65.000 € 

COGD Ciutat Vella 

SCCL 
30% 

Adaptem la plaça dels 

Àngels per als infants 
Raval 150.000 € 

Xarxa Veïnal del 

Raval 
10% 

Creem més àrees de joc 

infantil al Raval 
Raval 600.000 € 

Xarxa Veïnal del 

Raval 
25% 

Pacifiquem l’entorn de 

l’Escola Collaso i Gil 
Raval 130.000 € 

Xarxa Veïnal del 

Raval 
30% 

Reduïm les barreres 

arquitectòniques del 

Raval 

Raval 785.000 € Fundació Tot Raval 30% 

Creem un carril bici a 

Joan de Borbó 
Barceloneta 920.000 € No té promotors 15% 

Instal·lem una boia que 

mesuri l’acidificació del 

Mediterrani 

Barceloneta 200.000 € Pablo Cermeno 10% 

Convertim l’associació 

veïnal en un punt de 

servei informàtic 

accessible 

Cas Antic 50.000 € 
Associació de Veïns 

del Casc Antic 
40% 

 

El calendari previst per dur a terme els projectes és el següent: 

● Enjardinem el Raval: Execució del projecte durant el 2023, previsió de finalització 

maig del 2023.   

● Posar en valor la muralla romana: Execució del projecte a finals del 2022. 

● Adaptem la plaça dels Àngels per als infants: Per determinar en funció de l’encaix 

del projecte de reforma de la plaça. 

● Creem més àrees de joc infantil al Raval: Execució del projecte durant el 2023, 

previsió de finalització gener del 2024. 

● Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil: Execució del projecte durant el febrer 

del 2023, previsió de finalització maig del 2023. 

● Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval: Respecte als graons, inici aquest 

setembre amb un mes de durada. Respecte a Sant Antoni Abad, execució del projecte 

abril del 2023, previsió de finalització abril del 2024. 
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● Creem un carril bici a Joan de Borbó: Inici d’execució del projecte desembre de 

2022, previsió de finalització al juny del 2023. 

● Instal·lem una boia que mesuri l’acidificació del Mediterrani: Previsió instal·lació 

dels sensors en l’últim trimestre del 2022. 

● Convertim l’associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible: Inici 

d’execució del projecte durant el mes de juliol del 2022, previsió de finalització 

l’agost del 2022. 

 

Al web Decidim.Barcelona hi ha habilitat un component de seguiment dels projectes, on hi 

consta una informació detallada de l’estat d’execució de cadascun dels projectes: 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/ 

Sessions de participació 

Pla d’Accions de Mobilitat del Gòtic i del Casc Antic 

 

Els Plans d’accions de mobilitat del Gòtic i del Casc Antic són dos documents d’accions que 

recullen els canvis en la mobilitat del Gòtic sobre la base del Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 

2018-2024. Aquest darrer pla es va aprovar després d'un procés de participació impulsat en el 

darrer mandat. 

Ara, després d'haver treballat tècnicament les seves concrecions en els barris del Gòtic i del 

Casc Antic, es posen en coneixement de la ciutadania per a què puguin ser contrastats. 

Amb aquests Plans s’ha volgut definir un model de mobilitat específic que s'adapta a les 

característiques dels barris del Gòtic i del Casc Antic. 

 

Els principals elements de reflexió són: 

● Crear una xarxa connexa, accessible i amb capacitat suficient per donar un bon servei 

als vianants. 

● Generar una xarxa d'itineraris per la bicicleta que millori el moviment intern i la 

connectivitat amb la xarxa de carrils bici de la ciutat. 

● Garantir la funcionalitat de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) d'una forma 

eficient, adaptada a les noves formes de distribució i consum. D'una manera flexible 

compartint espais amb els altres modes i amb unes dimensions adequades per als 

vianants.   

● Reduir el trànsit de pas i mantenir l'accessibilitat en vehicle privat als residents i 

usuaris del comerç i dels serveis del barri del Gòtic. 

 

Amb la intenció de compartir amb el veïnat i millorar els Plans d’accions de mobilitat 

d’ambdós barris s’han programat dues sessions per a cada barri per explicar els plans i 

recollir propostes de millora. Es fan de forma simultània en les següents dates: 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documentacio/pmd_cv_afsenseliniestall_reduit.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documentacio/pmd_cv_afsenseliniestall_reduit.pdf
https://www.decidim.barcelona/processes/mobilitatcv
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1. Sessió informativa. 21 de juny, a les 18h a la seu de Comissions Obreres (Via 

Laietana, 16). 

2. Sessió de propostes. 12 de juliol, a les 18h a la seu de Comissions Obreres (Via 

Laietana, 16). 

 

S’ha obert un espai al Decidim.barcelona per a cada barri per a què el veïnat pugui consultar 

la documentació i fer-hi propostes telemàtiques. Els espais són: 

 

Gòtic: https://www.decidim.barcelona/assemblies/mobilitat-gotic 

Casc Antic: https://www.decidim.barcelona/assemblies/mobilitat-cascantic 

 

A la primera sessió hi assistiren 22 persones al Gòtic i 19, al Casc Antic. 

Les actes són les següents: 

Gòtic:  

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14556/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_

G%C3%B2tic_21062022.pdf 

 

Casc Antic:  

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14555/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_

Casc_Antic_21062022.pdf 

Consells de Barri 

Consell de Barri Gòtic 

Va tenir lloc el 24 de maig de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial (al Pati Llimona). 

Assistents: 10 entitats, 15 veïns/es a títol individual. 

En el següent enllaç podeu consultar la presentació dels temes exposats: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22.05.24_cdb_go

tic_def.pdf 

En compliment a l’acord amb els veïns i veÏnes també es van lliurar l’Informe de neteja: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_05_24_cdb_g

otic_informe_neteja.pdf 

i l’informe sobre les dinàmiques de la plaça de la Mercè: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_05_24_cdb_g

otic_informe_placa_merce.pdf 

En el punt deliberatiu es va parlar de l’estiu al Gòtic, el turisme al barri, amb el problema que 

suposa l’activitat comercial amb les terrasses, establiments de records i guies turístics amb 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/mobilitat-gotic
https://www.decidim.barcelona/assemblies/mobilitat-cascantic
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14556/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_G%C3%B2tic_21062022.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14556/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_G%C3%B2tic_21062022.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14556/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_G%C3%B2tic_21062022.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14555/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_Casc_Antic_21062022.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14555/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_Casc_Antic_21062022.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14555/Acta_sessi%C3%B3_informativa_PMUS_Casc_Antic_21062022.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22.05.24_cdb_gotic_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22.05.24_cdb_gotic_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_05_24_cdb_gotic_informe_neteja.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_05_24_cdb_gotic_informe_neteja.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_05_24_cdb_gotic_informe_placa_merce.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_05_24_cdb_gotic_informe_placa_merce.pdf
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grups grans. A més dels problemes de mobilitat deguts als patinets i els segways, que han 

tornat, junt amb els grups de bici turistes. En general, sobre la massificació turística. 

En el torn final, hi va haver diverses intervencions sobre el soroll, la brutícia i l’ocupació de 

l’espai públic per filmacions sense previ avís. 

Els acords són: 

● Fer campanya indicant la ubicació dels lavabos públics. 

● Propostes per abordar la massificació turística fins on es pugui regular i arribar. 

● Visitar comerços de lloguer de bicicletes i fer una trobada amb les empreses de 

lloguer per tornar a explicar la normativa. 

● Reunir-se amb els veïns/es de la plaça George Orwell per abordar el problema del 

soroll. 

● Preguntar que ha passat amb la falta d’avís als veïns de l’empresa que va fer una 

filmació al carrer. 

● Parlar, en la propera Comissió de Seguiment, de possibles canvis en el funcionament 

del Consell de Barri com proposa una veïna. 

En el següent enllaç podeu consultar l’acta de la sessió: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_24_maig22_d

ef.pdf 

Consell de Barri de la Barceloneta 

Va tenir lloc el 26 de maig de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial (al Centre Cívic 

Barceloneta). Assistents: 5 entitats, 32 veïns/es a títol individual. 

En el següent enllaç podeu consultar la presentació dels temes exposats: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_22_0

5_26_cdb_barceloneta.pdf 

En el punt deliberatiu s’havia de parlar del manteniment a la Barceloneta, però es va decidir 

passar directament al torn de paraules. Hi va haver queixes per la quantitat de terrasses, per 

problemes de mobilitat pels bicitaxis, trixies, per robatoris, talls sistemàtics de llum i per 

soroll. 

En el torn final, hi va haver diverses intervencions sobre la brutícia dels carrers, la falta de 

neteja més profunda. Queixes per la delinqüència, per les terrasses i el soroll. 

Els acords són: 

● Endurir el règim sancionador de terrasses. 

● Mirar amb Inspecció els expedients dels locals. 

● Dispositiu a la nit que portarà la gent al metro, el “camí segur”. Unitat de platja. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_24_maig22_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_24_maig22_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_22_05_26_cdb_barceloneta.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_22_05_26_cdb_barceloneta.pdf
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● Protocol pels bicitaxis perquè estigui en funcionament a tota la ciutat. 

● Reprendre la Taula amb Endesa pels talls de llum. 

● Lluitar per a que l’escola Sant Felip Neri sigui pública. 

● Passar a la Generalitat  la prohibició dels bicitaxis que són d’ús comercial. 

● Parlar amb mobilitat per fer un carril al passeig de Borbó per bicitaxis. 

● Instal·lació de sonòmetres a les zones tensionades acústicament en horari nocturn 

(ZATHN). 

● Passar nota a Parcs i Jardins per fer la poda de pins a la plaça Pompeu Gener. 

● Tractar el tema dels “night runners” a la Taula de Policia Administrativa. (TPA). 

● Revisar la font de Carmen Amaya. 

 

En el següent enllaç podeu consultar l’acta de la sessió: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_barcelone

ta_26_maig22_revisat.pdf 

Consell de Barri del Casc Antic 

Va tenir lloc el 31 de maig de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial (al Centre Cívic 

Convent de Sant Agustí). Assistents: 2 entitats, 11 veïns/es títol individual. 

En el següent enllaç podeu consultar la presentació dels temes exposats: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_def_

22_05_31_cdb_casc_antic.pdf 

En el punt deliberatiu es va parlar de la gent gran al Casc Antic, quant als temes de mobilitat, 

activitats per gent gran i intergeneracionals, espai públic que convidi a sortir a la gent gran 

amb l’adaptació del mobiliari urbà, i de com fer arribar la informació a aquest col·lectiu. 

En el torn final, hi va haver intervencions sobre el turisme de masses, els clubs de cànnabis, 

queixes per robatoris, pel soroll de les terrasses i els locals nocturns, i sobre la falta neteja i de 

lavabos públics. 

 Els acords són: 

● Traslladar a la Taula de gent gran la petició d’activitats intergeneracionals i de fer un 

espai més proper que convidi a la gent gran a sortir a l’espai públic. 

● Fer una comissió de seguiment de la nova contracta de neteja per adaptar-la a les 

necessitats. 

● Trobada amb veïns i locals, i alguna associació de comerciants, per explicar bé el 

procediment de llicències a terrasses. 

● Estudiar el tema de la cartelleria de senyalització per a que sigui eficient. Possibilitats 

de que sigui de llautó. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_barceloneta_26_maig22_revisat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_barceloneta_26_maig22_revisat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_def_22_05_31_cdb_casc_antic.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_def_22_05_31_cdb_casc_antic.pdf
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En el següent enllaç podeu consultar l’acta de la sessió: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_casc_anti

c_31_maig22.pdf 

Consell de Barri del Raval 

Va tenir lloc el 02 de juny de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial (al Casal de Barri 

del Raval). Assistents: 10 entitats, 9 veïns/es a títol individual. 

En el següent enllaç podeu consultar la presentació dels temes exposats: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_06_02_cdb_r

aval_1.pdf 

En el punt deliberatiu es va parlar del seguiment de la nova contracta de neteja; dels nous 

contenidors i camions de neteja. També de la gran quantitat de grafiti, i de la brutícia per la 

brossa del mercat ambulant de la llosa i la que es deixa fora dels contenidors. Així com de la 

que generen els alimentadors de coloms/gavines i la falta de lavabos públics. 

En el torn final, hi va haver intervencions sobre desnonaments, tema de drogues, llicències 

per terrasses i diverses queixes pel tema del soroll. 

Els acords són: 

● Fer un seguiment de les empreses de telefonia per a que arreglin els cablejats en mal 

estat. 

● Comunicar a neteja que els contenidors del Cº 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 plaça 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 punts de 

venda de droga. 

● Trobada amb els veïns per parlar de la dispersió pel Raval de les persones que 

ocupaven la llosa de Sant Antoni.. 

● Estudiar el sistema contra soroll proposat per un veí. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_casc_antic_31_maig22.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_casc_antic_31_maig22.pdf
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
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En el següent enllaç podeu consultar l’acta de la sessió: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_raval_2_j

uny22.pdf 

Consells sectorials 

Consell de Salut 

El 16 de maig de 2022 es va celebrar el Consell de Salut del Districte, va tenir lloc en format 

presencial al Centre Cívic Pati Llimona. Hi van participar a més del conseller de salut del 

Districte i president del Consell, Andrés Pérez, 3 consellers i representants d’11 serveis o 

equipaments i de 7 entitats. 

 L’ordre del dia i els temes que es van abordar van ser: 

●  Actualització de l’estat dels equipaments de salut 

●  Resultats de l’Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) 2021 

●  Retorn de la Taula de Salut Mental 

 

Es va informar de les novetats respecte els CAPs del districte pendents de trasllat o 

ampliació, que preocupen especialment els equips professionals que hi treballen i el veïnat, 

que reclamen les millors solucions per una atenció primària de màxima qualitat. 

També es va presentar la memòria del 2021 de la Taula de Salut Mental del districte de Ciutat 

Vella. 

En el torn obert de paraula es va insistir per part de les entitats veïnals en la necessitat de 

constituir els consell de salut dels CAPs per poder fer un seguiment més directe de la 

primària. Des del Consorci Sanitari de Barcelona es va explicar que s’està treballant 

conjuntament amb l’Ajuntament perquè es posin en marxa aquests espais de participació a les 

àrees bàsiques de salut. 

Consell Educatiu de Ciutat Vella. 

El 23 de maig es va celebrar el Consell Educatiu del Districte, va tenir lloc en format 

presencial en una aula de l'Institut Miquel Tarradell. Hi van assistir 22 persones, 4 

representants polítics, 2 tècnics i 16 de la comunitat educativa. També van participar algunes 

famílies que van ser convidades tot i no formar part del consell. 

L’ordre del dia de la sessió fou: 

● Benvinguda 

● Aprovació acta anterior 

● Punt informatiu: 

○ Pla Educació Ciutat Vella. 

○ Campanya activitats d’estiu. 

○ Resultats Eleccions CEMB. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_raval_2_juny22.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_cb_raval_2_juny22.pdf
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○ Campanya comunicació Ciutat Vella un lloc per viure. 

○ Resultats i aplicació de la comissió de treball dels centres d’alta complexitat 

● Punt deliberatiu 

○ Pla de xoc. Estat actual 

 

A destacar del punt informatiu: 

● Presentació de la secretaria del Pla d’Educació de Ciutat Vella i les seves funcions. La 

reactivació dels òrgans de governança del Pla d’Educació que no es reunien des 

d’abans del març del 2020. El grup motor ja s’ha reunit i el 30 de juny es va fer la 

comissió de seguiment del pla, es va sol·licitar ampliació del seus membres. 

● S'informa de les activitats d’estiu adreçades a infants de 1 a 17. El 2022 s’han 

homologat 120 activitats a Ciutat Vella, 10 més que l’any 2021. S’incrementen les 

bressol d’estiu (+1), les estades culturals (+2), les colònies  (+5), les activitats 

temàtiques (+2) i els campaments (+2). S’ofereix per primera vegada la modalitat 

d’activitat familiar (1). Disminueixen les activitats esportives (-2) i les rutes (-1) i es 

mantenen els casals d’estiu. 

 

Tot Raval explica el projecte de Raval estiu educatiu. En la seva tercera edició i s’han 

programat, des dels equipaments culturals, entitats socioeducatives i serveis municipals una 

trentena d’activitats culturals i educatives: tallers d’arts plàstiques, activitats de música, dansa 

i teatre, visites a equipaments culturals, conta contes, tallers de robòtica , jocs d’expressió 

lingüística, entre d’altres, amb les quals es vol contribuir a l’aprenentatge dels i les 

participants a partir del treball per competències. 

Va haver-hi crítiques per el sistema d’inscripcions telemàtiques , la bretxa digital i la fallida 

del sistema. 

● Campanya de comunicació Ciutat Vella un lloc on viure.  Seguint la campanya que es 

va iniciar l’any 2021, les peces audiovisuals que estem enregistrant volen mostrar la 

diversitat i la riquesa present als nostres carrers, amb temàtiques que van des de la 

vida en comunitat fins a l’educació o l’economia de proximitat, i on el districte es 

concep com un espai obert, en què el veïnat es troba, celebra i comparteix. S’anima a 

la comunitat educativa a participar dels projectes que en vulguin donar visibilitat. 

Punt deliberatiu es va centrar en les accions del pla de xoc. La representant del CEB va 

explicar tots els projectes i l’estat actual, així com les dificultats. 

Des de l’aplicació del Pla de xoc contra la segregació escolar el curs 2018-2019 s’ha millorat 

la detecció de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social a Barcelona, passant del 3,7% en 

el 2018, al 14,1% en el 2021. Pel que fa a la distribució equilibrada de l’alumnat 

vulnerabilitzat a P3 ja hi ha un 79% de zones educatives on centres públics i concertats 
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escolaritzen equitativament, i 59% zones a l’ESO. S’ha avançat garantint prestacions directes 

a l’alumnat en situació de vulnerabilitat progressivament per cursos i actualment s’arriba de 

P3 a P5 i de 1r a 3r ESO, és a dir, 6 dels 13 cursos ,amb 9.342 alumnes que han gaudit de 

gratuïtat total tant si anaven en centres públics com concertats. Un total de 36.543 alumnes 

els que han rebut la beca de menjador tant a escoles com a instituts, ja que s’ha promogut la 

reactivació del servei de menjador també a ESO. Per avançar en l’equitat també s’ha 

contribuït des del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) del Departament 

d’Educació, que ha dotat de recursos extraordinaris a 83 centres educatius i des del Pla de 

Barris de l’Ajuntament de Barcelona en 65 centres. 

Consell de Dones  

El 25 de maig es va celebrar el Consell de Dones del Districte, va tenir lloc en format 

presencial a la Seu del Districte de Ciutat Vella. Hi van participar 10 persones en 

representació de 9 entitats del Districte. 

Es va presentar el Pla de Justícia de gènere 2021/25, a càrrec d’Estel Crusellas del 

Departament de Transversalitat i es va presentar, també, el pla de formació que hem anat 

treballant en el darrer any per al Districte i amb el que hem trobat l’encaix en el marc del Pla 

de Justícia. Es va informar al Consell, també, de la proposta del grup polític de Ciutadans 

d’instaurar un reconeixement anual que des de Govern valorem en positiu si es planteja en 

termes de Premi Feminista, per a dones i entitats del districte. Es va convocar un consell 

extraordinari per al 13 de juliol per tal que les entitats puguin fer retorn del que hagin pogut 

treballar en aquest període pel que fa a la proposta de premi, i pel que fa a l’aterratge del Pla 

de Justícia i el Pla de Formació al Districte. 

Taula de Memòria 

El 22 de juny es va celebrar la Taula de Memòria del districte, va tenir lloc en format 

presencial a la Seu del Districte de Ciutat Vella. Hi van participar a 7 veïns i  veïnes i 

membres d'entitats.  

Es van treballar a més de l'avaluació del Programa de Memòria de les lluites de l´Habitatge a 

Ciutat Vella. Temes pendents de senyalització memorialística, i ponència de nomenclàtor i es 

van presentar propostes de treball conjunt amb centres educatius al districte: tal i com es va 

acordar al respecte, aquesta iniciativa ha estat canalitzada per ser presentada també en el marc 

del Consell Escolar del Districte. 

Calendari d’òrgans de participació del quart trimestre 2022  

Òrgans de Govern 

● Plenari: 20 d’octubre a les 18.30h. 

● Plenari: 22 de desembre a les 18.30h. 

Òrgans de Participació 

● Audiència Pública: 24 de novembre a les 18.30h. 
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3. DRETS SOCIALS 

Habitatge 

Actuacions en desnonaments 

El districte de Ciutat Vella és el segon districte amb volum de desnonaments a la ciutat de 

Barcelona. Es tracta d’un districte on els desnonaments i tots els temes relacionats amb 

l’habitatge constitueixen un focus diari de tensió i seguiment mediàtic. 

Des de l’Oficina d’Habitatge i des del servei SIPHO s’intervé en les situacions de pèrdua 

d’habitatge a partir del diagnòstic singular de cada situació i el disseny d’un pla d’intervenció 

específic per cada cas. 

El servei SIPHO realitza a més una acció d’acompanyament social especialitzat durant tot el 

procés d’intervenció, participant en la coordinació de recursos per a evitar la pèrdua 

d’habitatge, o minimitzar els efectes que la pèrdua pugui generar; assistint als actes de 

llançament amb acompanyament de les persones afectades, així com funcions d’interlocució i 

mediació amb els diferents agents vinculats (persones afectades, propietat, comitives 

judicials, moviments socials, unitat de mediació de Mossos d’Esquadra, etc.). 

En el segon trimestre de l’any 2022 s’ha mantingut l’atenció als col·lectius en situació de més 

vulnerabilitat i la intermediació amb els diferents col·lectius d’habitatge del territori. 

Durant aquest període s’ha mantingut també el treball de mediació en edificis singulars. 

En definitiva, s’ha consolidat el treball de l’equip SIPHO ampliat durant el segon semestre 

del 2021, possibilitant així millorar l’atenció en el moment del llançament, assistint a tots els 

llançaments en els que es confirmen situacions de risc o vulnerabilitat social, i aprofundint en 

l’anàlisi i atenció d’aquestes situacions de precarietat residencial i social, intensificant el 

treball preventiu i la intervenció en els casos, millorar les funcions d’interlocució i mediació 

en els casos amb participació de moviments socials i millorar l’efectivitat del servei en les 

situacions de més complexitat. 

Destacar l’atenció compartida amb Serveis Socials (CUESB, CSS, SAIER, SARA.) 

Obres en habitatges municipals 

En la taula següent s’especifica l’estat de les finques en procés de rehabilitació per 

l’IMHAB al Districte de Ciutat Vella: 
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Adreça Total Habitatge Estat Data  

Botella 16-16B 13 Executant obres Inici el 29-03-22 

Hospital 116 17 Executant obres Inici el 27-06-22 

Lancaster 7-9-11 29 Previsió inici d’obres 4t Trim 22 

Joan de Borbó 

44 
29 Previsió inici d’obres 3r Trim 22 

Reina Amalia 10 8 Previsió inici d’obres 2n Trim 23 

Robador 25-27 13 Pendent butlletins 4t Trim 21 

Robadors 33 20 Licitació obres 3r Trim 22 

Robador 43 7 Tràmit lliurament 2n Trim 21 i pendent 

 TOTAL 136     

 

Dades d’atenció de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella 

Durant el primer semestre de 2022, obertes totes les Oficines d’Habitatge, s’han realitzat un 

total de 78.356 tràmits en matèria d’habitatge, 38.843 dels quals corresponen a tràmits 

presencials i la resta a atencions mitjançant els diversos canals habilitats durant el període de 

pandèmia covid19 que continuen actius, sent el nombre de persones ateses durant aquest 

període de 27.166 ciutadans. 

En atencions presencials i durant el primer semestre de l’any, a l’Oficina d’Habitatge s’han 

realitzar un total de 9.869 tràmits, dels que 5.880 han estat atencions presencials, atenent a 

3.125 ciutadans i 3.989 atencions realitzades mitjançant els diversos canals no presencials 

habilitats com es el servei Habitatge et truca, les consultes realitzades a través de la bústia de 

correu genèrica de la pròpia oficina i la gestió de rebuts al lloguer. 

El servei HABET “Habitatge et truca” ofereix un assessorament telefònic personalitzat en 

matèria d’habitatge, amb un total de 32.330 gestions telefòniques realitzades fins al mes 

d’abril (no disposem de les dades fins al mes de juny), les quals, en l’actualitat no estan 

territorialitzades, exceptuant les que es deriven per atenció especialitzada en relació a la 

pèrdua d’habitatge (1.066 derivacions a les 10 Oficines d’Habitatge). 

Fins al mes d’abril, el servei HABET ha derivat a l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella un 

total de 83 atencions especialitzades en relació a la pèrdua d’habitatge/emergències. 

A la bústia de correu corporatiu que es va habilitar a cada una de les Oficines d’Habitatge per 

poder realitzar consultes directament amb l’Oficina d’Habitatge que territorialment pertany el 

ciutadà o ciutadana, s’han gestionat un total de 20.831 correus electrònics. L’OH Ciutat Vella 

ha gestionat el 10,75% del total (2.239). 

Per tal de minimitzar el desplaçament a les Oficines d’Habitatge, en relació als pagaments 

d’ajuts al lloguer també s’ha habilitat una bústia específica pel lliurament de rebuts de lloguer 
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que permet el tràmit mensual de l’ajut. S’han rebut un total de 17.616 correus electrònics 

durant el primer semestre de 2022 que es gestionen equitativament des de cadascuna de les 

Oficines d’Habitatge. 

  

Total Total 

 
Ciutat Ciutat Vella 

TEMÀTICA ATENCIÓ PRESENCIAL 

OH  

   

Rehabilitació / Cèdules Habitabilitat 198 13 

 

Registre HPO / Adjudicacions 9.042 1276 

 

Ajuts Lloguer 18.524 2.360 

 

Borsa d'Habitatge 2.167 309 

 

Ús digne de l'Habitatge 5.805 778 

 

Cedul·les d’Habitabilitat 64 7 

 

Altres temes d’habitatge 3.043 1.137 

 

Total Atencions Presencials 38.843 5.880 15,14 % 

Gestió correus electrònics  20.831 2.239 

 

Gestió correus electrònics (rebuts lloguer) 17.616 1.667  

Trucades Habet des de OH'S * 1.066 83 
 

TOTAL GENER-JUNY 2022 78.356 9.869 

12,60 % 

NOMBRE PERSONES ATESES 27.166 3.125 11,50% 

* Dades disponibles fins abril 2022 
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Accions per l’ampliació del parc públic d’habitatge  

Arai 3 

Durant el mes de juliol es durà a terme una reunió entre les veïnes de la finca amb els tècnics 

de l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a fer el diagnòstic de la finca a nivell 

social, legal i estructural. 

Paral·lelament s’està treballant amb les diferents àrees implicades de l’Ajuntament (Drets 

Socials, IMHAB i districte) per concretar quin serà el millor recurs d’habitatge per a la finca. 

Robador 21 

L’expedient de compra del pis ubicat al carrer Robador 21, pis 1r1a està en tràmit a Patrimoni 

Municipal per acordar la compra directa de l’habitatge. 

Sant Climent 15 

El 21 d’abril del 2022 la Comissió de Govern va aprovar la signatura de l’Acord General de 

col·laboració a Sant Climent, 15. El 14 de juny de 2022 es va signar el conveni amb la 

propietat. 

Actualment s’està treballant la rehabilitació de l’edifici. La previsió de licitació de les obres 

és per l’últim trimestre de 2022. 

Nou de la Rambla 39-43 

A partir de començaments de juliol s’ha efectuat el canvi d’empresa de seguretat a la finca. 

Els dies previs a l’inici del servei de la nova empresa, s’ha realitzat visita amb personal de 

l’IMHAB a la finca a fi d’inspeccionar tota la finca. 

Actualment continua el seguiment setmanal per part de la professional de l’atenció en 

l’emergència  s’està treballant administrativament per continuar oferint el servei fins a final 

d’any amb un contracte menor amb previsió inici 05/09/2022.  

Pel que fa a les regularitzacions dels dos ocupants amb informes favorables de la mesa 

d'emergència d’habitatge social en marxa. S’ha programat una visita als nous habitatges 

durant el mes de juliol. Els dos habitatges estan pendents de signatura de contracte ja què 

s’està treballant en les gestions documentals prèvies. 

Comte de Santa Clara 80 

Actualment es troba obert el procés de licitació del projecte de rehabilitació de la finca. El 

termini de presentació de les ofertes finalitza el 1 de setembre de 2022. Un cop finalitzat el 

termini, en un període de 2 mesos aproximadament es licitaran les obres. 

Joan de Borbó 44 

Es tracta d’una promoció delegada. 
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La previsió de formalització del dret de superfície s’ha endarrerit per causes alienes a 

l’Ajuntament de Barcelona i està previst que es realitzi abans de finals de setembre. 

Serveis Socials  

A continuació informem de les atencions i ajuts econòmics que s’han realitzat en el període 

comprès des de la irrupció de la covid fins a finals de maig del 2022. 

Atencions socials i ajuts econòmics als Centres de Serveis Socials  

Segons les dades facilitades per la Gerència de Serveis Socials, l’import acumulat dels ajuts 

econòmics que s’han atorgat des de Serveis Socials als veïns i veïnes de Ciutat Vella des 

de març 2020 fins a maig del 2022 ascendeix a 14.767.229,63 euros. 

En els darrers Informes de Regidoria hem estat presentant les xifres acumulades dels 

indicadors de treball des de l’inici de la pandèmia. Gràcies a la millora de les dades sanitàries 

i la tornada a la normalitat dels serveis i recursos es tornen a presentar les dades del servei en 

periodicitat anual. El quadre següent recull el resum d’atencions que s’han realitzat des dels 

Centres de Serveis Socials del Districte des de gener del 2022 fins maig 2022. 

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS  

Ciutat Vella Total 

Atencions UGA (presencials i telefòniques) 12.271 

Entrevistes presencials 8.396 

Entrevistes telemàtiques 7.158 

Visites a domicili 679 

TOTAL 28.504 

 

El quadre següent recull el resum d’ajuts econòmics que s’han atorgat des dels Centres de 

Serveis Socials del Districte des del mes de gener de 2022 fins al mes de maig de 2022. 

AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE 

Ciutat Vella Nº Ajudes 

Alimentació 1.851 

Escolar 16 

Generals 73 

Habitatge Manteniment 259 

Inserció Laboral 10 

Lleure 10 

Roba i Higiene Personal 16 

Salut 106 
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Transport 96 

Habitatge Allotjament 937 

TOTAL 3.374 

 

Salut i cures  

VilaVeïna 

El projecte “VilaVeïna” ja està en marxa al barri del Gòtic. La primera setmana de juliol es 

va incorporar la persona referent del projecte que treballarà, conjuntament amb la resta de 

serveis i recursos del barri, en l’acompanyament i suport a les persones que cuiden i que 

necessiten ser cuidades. 

Aquest és un projecte que arrela al barri del Gòtic de la mà de la Gerència Municipal i de 

l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global i LGTBI per tal de trencar amb l’aïllament dels 

processos de cura i afavorir una millor qualitat de vida i benestar per a les persones que 

cuiden. 

El servei està ubicat al Centre Cívic Pati Llimona. Aquesta serà la seu del projecte, malgrat 

VilaVeïna promourà activitat a tot el barri. 

Fins al moment, s’està treballant en l’elaboració d’una diagnosi territorial amb l’objectiu 

d’identificar necessitats, oportunitats i reptes vinculats a l’acompanyament a la cura al barri. 

Amb aquesta finalitat, la tècnica de VilaVeïna està contactant amb algunes de les entitats, 

moviments veïnals i iniciatives comunitàries que treballen al Gòtic per incorporar la seva 

visió i percepció al voltant d’aquest tema. 

El servei obrirà les portes per atendre al conjunt del veïnat el proper mes de setembre amb 

quatre tipus d’intervencions:  

1.    Per una banda, amb l’impuls a un espai d’informació i orientació al veïnat sobre 

recursos, serveis i prestacions al voltant de la cura. Aquest servei s’oferirà, 

inicialment sense cita prèvia, dos matins i dues tardes al CC Pati Llimona. 

Concretament els horaris d’atenció seran els següents: 

o   Matins: dilluns i dijous de 9.30 a 13.30 h. 

o   Tarda: dimarts i dimecres de 16 a 20 h. 

2.    L’obertura d’un servei d’assessorament jurídic a persones i famílies que 

necessiten contractar serveis de cura i no tenen ni la informació ni les eines per 

saber com fer-ho. Així com un servei d’assessorament laboral per a treballadores 

de la cura. 

3.    En tercer lloc, l’impuls a diverses iniciatives vinculades a: 

o   Suport a la criança i a les habilitats familiars. 
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o   Benestar emocional i de suport mutu. 

o   Lluita contra la soledat i l’aïllament social de persones grans i persones 

cuidadores. 

o   Foment de la corresponsabilitat (per edat i gènere). 

4.    I, per últim, el desplegament d’actuacions específiques i “ad hoc” en funció de les 

necessitats, mancances i oportunitats detectades en la diagnosi territorial 

realitzada.  

VilaVeïna s’està desplegant a Barcelona en 9 territoris més: Vilapicina i la Torre Llobeta, 

Provençals del Poblenou, Congrés-Indians, La Marina, Sant Gervasi de Cassoles, La 

Maternitat i Sant Ramon, La Vila de Gràcia, El Carmel i La Trinitat Vella.  

Infància i Joventut 

Campanya d’Activitats de Vacances d'Estiu 

Ajudes econòmiques atorgades a infants i adolescents de Ciutat Vella 

Les dades d’ajuts atorgats a la Campanya de Vacances d’Estiu del 2022 són les següents: 

  Atorgades Denegades Anul·lades Total 

Districte Nº sol·licituds Import ajuts C.Vella Nº sol·licituds Nº sol·licituds Nº sol·licituds 

Ciutat Vella 2.250 504.805,97 87 11 2.348 

 

Tot i que les dades del 2022 encara no són definitives (hi ha unes últimes reclamacions 

pendents de resoldre) fent la comparativa amb el 2021 és important destacar el següent: 

● Hi ha hagut un increment de l’import de les ajudes econòmiques a Ciutat Vella, de 

474.515,17€ (2021) a 504.805,97€ (2022). 

● Hi ha hagut un increment del nombre de sol·licituds atorgades, de 2.139 a 2.250 

sol·licituds atorgades. 

● Les ajudes econòmiques a Ciutat Vella representen el 9,71% del total aquest any (el 

2021 era el 10,05%). 

● El nombre de sol·licituds denegades ha disminuït de 92 a 87. 

● Les entitats han tingut un paper clau de suport a famílies en la gestió dels ajuts, que 

s’ha realitzat enguany de manera telemàtica i amb un nou aplicatiu d’identificació a 

partir de l’IDALU. 

● S’ha comptat amb punts de suport presencial a la tramitació de les sol·licituds d’ajuts 

i les inscripcions a les quatre biblioteques municipals del districte, al Casal 

Comunitari de la Barceloneta i a l’Espai Tecnològic Comunitari del Casal dels Infants 

del Raval. 
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Aquest any, l’import total de les ajudes econòmiques atorgades a Barcelona és de 

4.892.009,64€. 

L’evolució dels ajuts atorgats durant els últims anys és prou significativa. Tal i com es pot 

constatar, del 2017 al 2022 s’ha doblat el nombre d’infants i adolescents als que s’ha 

atorgat un ajut econòmic per a realitzar activitats d’estiu a Ciutat Vella. 

Així mateix, també es pot constatar que l’import dels ajuts atorgats a Ciutat Vella en el marc 

de la Campanya de Vacances d’Estiu s’ha anat incrementant any rere any; a diferència dels 

imports corresponents al global de la ciutat (amb una important davallada el 2020 com a 

conseqüència de l’impacte de la covid19 que no es va produir al nostre districte). 

Feminismes 

Punts liles del districte. 

Des de la Direcció de Persones i Territori del districte de Ciutat Vella s’està coordinant la 

instal·lació dels Punts liles en les diferents festes majors dels barris del districte. A 

continuació es detalla la previsió de planificació:  

Estem treballant la instal·lació dels diferents Punts liles en el marc de les Festes Majors dels 

diferents barris. 

Gòtic: 

22/05 -Plaça Mercè : festes del Gòtic punt informatiu i parella itinerant. 

07/07-Plaça Mercè. Sant Neri. Punt informatiu i 1 parella itinerant. 

Casc Antic: 

Revetlla de Sant Joan 23/03 . Punt informatiu i parella itinerant. 

Pou de la Figuera 02/07. 1 parella itinerant i un punt informatiu. 

01/07 Plaça Comercial amb Carrer rec. 1 punt informatiu i una parella itinerant. 

Barceloneta: 

06/06 Coros, una parella itinerant i a concretar 2 nits de Festa Major a l'Octubre amb punt 

informatiu i parella itinerant. 

Aquests punts liles son gestionats per CJAS, que també ofereixen 2 hores de formació, a tots 

els membres de la Comissió de festes, sobretot les entitats que gestionen les barres de les 

activitats nocturnes. 

En total son 150 hores de servei i 8 hores de formació en  total amb un cost total del Servei de 

9.822 euros. 
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Raval: 

Aquest servei de Punt lila, el gestiona Creacion positiva, entitat del barri del Raval. 

Intervenen les dues nits, del 15 i el 16 de Juliol. 

La nit del 15, intervindran dos parelles itinerants i 1 punts informatius, un a la Rambla del 

Raval. El dia 16 juliol  2 parelles itinerants i dos punts informatius un a Rambla del Raval i 

l'altra a  la Plaça Folch i Torres 

S'està treballant amb la Guàrdia Urbana els itineraris segurs un al nord al voltant de la plaça 

dels Àngels, i un altra a la Rambla del Raval. 

Gent Gran 

Festejajuny 2022 

El dia 9 de juny va tenir lloc a la Plaça del Mar la Festa de final de curs de tots els Casals de 

Gent Gran del Districte, amb una alta participació. 

L’activitat va consistir en un concert i ball per la gent gran, i es va repartir un obsequi de coca 

de Sant Joan i aigua als assistents, amb el suport per l'organització dels Voluntaris 2000. 

Altres activitats. 

S’han fet les festes de final de curs dels cinc casals de gent gran del districte. S’han fet el 

tancament dels tallers d’aquest darrer trimestre, i s’han iniciat els tallers estiu. 

Pel que fa a les taules tècniques de Gent Gran dels quatre barris estan en ple funcionament 

fins a meitat de juliol. 

S’ha Incorporat una tècnica dels Plans d´Ocupació de BCN Activa, amb perfil TIC, per tal de 

fer reforç als dos casals del Raval, per tal de fer assessorament i suport a   la gent gran amb 

temes informàtics. 

Cal destacar que aquest estiu s'incorporen els 5 casals del Districte a Refugis climàtics. 

Restaran oberts tot l'estiu, com cada any, i el Servei d'àpats en companyia funcionant durant 

tot l’agost.  

Memòria 

Memòries de la lluita per l'habitatge  

Al mes de juny s'han fet les activitats del districte del programa Memòria de les lluites per 

l'Habitatge a la ciutat de Barcelona.  

L’activitat Ruta Passejada per la Via Laietana organitzada pel Manel Aisa, l’Ateneu de 

Memòria Popular, el Centre Cívic Pati Llimona i en Xavier Cordomí com a representant de 

l'Associació de festes de la Plaça Nova, on van participar 21 persones. 
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Paral·lelament a aquesta activitat el Centre Cívic Pati Llimona va organitzar una xerrada 

sobre el Moviment d´Ocupació a la Ciutat de Barcelona.  

4.  CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA  

Cultura 

Pools musicals 

A través de diversos agents (Consorci, ICUB, Districte) i l’acord amb les escoles, s’està 

creant uns pools musicals en diversos barris del districte. El Pool musical vol dir la generació 

d’una oferta d’orquestra a les escoles i instituts del barri en horari lectiu i al mateix temps una 

oferta d’una tarda extraescolar per tot l’alumnat del barri. D’alguna manera podem dir que és 

un projecte d’universalització de la música (i l’orquestra) obert a tot l’alumnat (part de forma 

lectiva, part de forma no lectiva i conjunta amb tots els centres), un projecte que seria com 

una iniciativa d’una escola municipal de música. 

Aquest projecte s’està duent a terme a la Barceloneta i durant el curs 2022-23 també al Casc 

Antic, en la mesura de les possibilitats dels diversos actors i de les subvencions dels 

mateixos.   

Educació  

Preinscripció curs escolar 2022-2023 

La preinscripció escolar per al curs 2022-2023 ha tingut lloc del 7 al 21 de març per a 

educació infantil de segon cicle (P3, P4 i P5) i primària. Per a l’Educació Secundària 

Obligatòria ha estat del 9 al 21 de març.  

Calendari de presentació de sol·licituds de preinscripció 

● Educació infantil de segon cicle i educació primària 

del 7 al 21 de març de 2022 

● Educació secundària obligatòria 

del 9 al 21 de març de 2022 

● Batxillerat 

del 20 al 26 d’abril 

● Cicles de formació professional de grau mitjà 

Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa quart d’ESO en 

l’actualitat): del 20 al 26 d’abril 

Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig 

● Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà 

del 17 al 23 de maig 

● Cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny de grau superior 

del 25 al 31 de maig 

● Ensenyaments esportius 

del 2 al 23 de maig (primer període de presentació de sol·licituds) 
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Calendari procés de preinscripció i matrícula escoles bressol. 

● Publicació de l'oferta de places: 4 de maig de 2022. 

● Període de presentació de sol·licituds telemàticament del 5 al 18 de maig de 2022, 

ambdós inclosos. 

● Presentació de sol·licituds presencialment, sempre amb cita prèvia obtinguda posant-

se en contacte amb l’escola triada com a primera opció: del 5 al 18 de maig de 2022, 

ambdós inclosos.  

● Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la 

puntuació provisional: 26 de maig de 2022. 

● Termini per presentar una reclamació de manera presencial al centre: del 27 de maig 

al 2 de juny de 2022. 

● Sorteig del número de desempat: el 3 de juny de 2022.  

● Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al web del centre amb la 

puntuació definitiva: el 7 de juny de 2022.  

● Publicació al web del centre de la llista dels infants admesos i, si escau, de la llista 

d'espera: el 15 de juny de 2022.  

● Matrícula: del 16 de juny al 22 de juny de 2022, ambdós inclosos. Les direccions de 

les escoles bressol i llars d’infants trucaran a les famílies per donar cita prèvia. 

Programa Protegim les escoles 

13 escoles de Ciutat Vella tindran entorns més segurs i saludables el 2023. 

Aquests estiu es faran les actuacions en cinc centres de la Barceloneta. Les accions 

s’emmarquen en el programa “Protegim les escoles”, que l’Ajuntament de Barcelona va 

posar en marxa el 2020 amb l’objectiu de transformar tots els voltants dels centres educatius 

en espais segurs, amb menys vehicles estacionats i circulant, amb menys accidents i amb una 

qualitat de l’aire millor. 

A Ciutat Vella, l’any 2020  es van fer actuacions en 2 centres, l’Escola Rubén Dario i 

l’Escola Pia Sant Antoni. El 2021 es van fer accions en 5 del barri del Raval, l’Institut Pau 

Claris, l’Escola Milà i Fontanals, l’EBM Canigó, l'Institut Miquel Taradell i Escola Pere Vila. 

Aquest estiu s’actuarà als entorns d’aquestes 5 escoles de la Barceloneta EBM La Mar, l’ 

Institut Salvat Papasseit, l’Escola Mediterrània, l’Institut Narcís Monturiol i l’Escola 

Alexandra Galí. L’any 2023 es farà a l’Escola Castella del barri del Raval. 

Tots aquests espais consoliden un model urbà més pensat per a les persones que per al trànsit. 

Afavoreixen l’entrada i sortida de les escoles, lluny dels cotxes, sense fums i sense accidents, 

i amb més zones més agradables perquè els infants juguin i les famílies es reuneixin. 

Al web “Protegim les escoles” es pot consultar tota la informació actualitzada de les 

intervencions i el mapa amb les escoles. 

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/sites/default/files/oferta_places_preinscripcio_escoles_bressol_curs_2022-2023.pdf
http://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20180001286
http://www.barcelona.cat/protegimescoles
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Escola Alexandre Galí + EBM La Mar 

Es col·loquen bancs al carrer Andrea Dòria. Espai de joc davant entrada Andrea 

Dòria/Passeig Marítim. Es manté la parada d'autobús.  Es col·loquen cadires de fusta també al 

davant de l'entrada a l'escola bressol. No es poden eliminar els parterres però, s'ha substituït 

l'arbust per grama, donant més sensació d'espai i amplitud a l'accés de l'escola Alexandre Galí 

del Passeig Marítim. No s'ha pogut eliminar la zona blava ni l'aparcament de motos.  
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Escola Mediterrània. 

Es millora l’entrada de l’escola, guanyant espai i seguretat. S’amplia la vorera de davant de 

l’escola a 1,5m eliminant estacionament de cotxes. Es col·loca 15m de barana. Al carrer Sant 

Carles no s'ha pogut afegir el pas de vianants.  

 

Institut Narcís Monturiol + Institut Salvat Papasseit 

L’actuació consisteix en eliminar l’estacionament de vehicles i condicionar aquest espai per 

millorar-ne la confortabilitat per l’ús dels alumnes a les entrades i sortides del centre i per a 

les hores del pati. La voluntat és que també en pugui gaudir la ciutadania en general. De fet és 

un espai que té uns parterres en molt mal estat i Espais Verd actualment ja n’està fent el 

manteniment. Zona d'estada amb jardineres, seients i catifa de pintura a l’entrada de l'Institut 

Narcís Monturiol. 

Transformem Patis: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris 

Es realitzen als Centres educatius Castella i Ruben Dario. 

Calendari: 

Dimecres 18 de maig, de 17:00 a 19:00 h - INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 

Última sessió virtual de formació del programa 21-22. 
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Dimarts 31 de maig, de 12:00 a 14:00 h - TANCAMENT PRIMERA EDICIÓ 

Sessió virtual d’avaluació de les escoles que van participar en el programa el 20-21 

Del 7 al 9 de juny, de 17:30 a 19:00 h -  SESSIONS DINAMITZADES 

Sessió de treball per les escoles del programa 21-22 per elaborar el projecte educatiu de pati i 

avaluar del programa. 

Les obres s’inicien el 27 de juny. 

Patis Escolars Oberts al Barri 

Els patis escolars de la ciutat s’obren com a espai d’ús públic per a famílies, infants i 

adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars. 

Els objectius principals de l’obertura dels patis escolars són els següents: 

● Optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant-ne el vessant educatiu i social, fent 

possible l’ús del pati per a col·lectius o activitats que es puguin dur a terme sense 

interferències, i potenciant-ne la interrelació. 

● Donar, als infants i joves i a les seves famílies, una alternativa de lleure que 

s’exerceixi de manera autònoma en un context segur i de proximitat. 

 

Cada pati escolar obert té un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins els 

horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i procura establir dinàmiques de 

relació entre els infants i joves. 

Als patis escolars oberts es fan activitats de dinamització educativa esportives, artístiques o 

en família. Aquestes activitats són obertes i gratuïtes al barri. 

En la iniciativa municipal “Patis escolars oberts al barri”, hi col·laboren el Consorci 

d’Educació de Barcelona, tots els districtes i diverses entitats educatives i socials de la ciutat. 

Escola La Mar 

Des del novembre fins el maig han passat uns 435 infants i famílies, essent el mes d’abril el 

més concorregut. Destaca l’augment d’assistents amb la programació d’activitats dirigides. 

La majoria son famílies del barri, no vinculades a l’escola bressol i el grup més nombrós els 

de 1-3 anys. 

Escola  Canigó  

Durant els mesos d'abril i maig van participar 126 famílies, participant amb equivalència 

famílies vinculades a l’escola i del barri. 

Els patis de les escoles bressol no estan oberts el juliol i l’agost.  
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La previsió pel curs 22-23 al districte de Ciutat Vella és: 

● EBM La mar 

● EBM Canigó 

● EBM Mont Tàber 

En aquest moment estem preparant la licitació dels patis oberts del nou curs i es preveu que 

l’adjudicació es faci al llarg del mes de setembre. Els dos primers reobriran a primers 

d’octubre i Mont Taber al llarg del 2023 quan estigui disponible la connexió directa amb el 

pati de l’escola. 

Escoles de primària i instituts. 

El pati de l’escola Cervantes estarà obert a més com a  refugi  climàtic durant l’estiu, del 27 

de juny al 31 juliol  de 17h a 20h i agost de 11h a 14h. 

Durant l’any han estat oberts els següents patis: 

● Escola Alexandre Galí: dissabte d’11 a 14 h. 

● Institut Pau Claris 

● Escola Pere Vila: dissabte, de 17.30 a 20.30h. 

● Escola Cervantes: dissabte, d’11 a 14 h. 

● Els patis de Pere Vila i Pau Claris son els més visitats. 

 

Ciència 

Festa de la ciència 

La recerca i el coneixement tornen a sortir al carrer amb la 15a Festa de la Ciència. 

El 28 i 29 de maig es van celebrar 200 activitats en 27 espais diferents i més de 150 entitats 

de la ciutat relacionades amb la ciència i la divulgació hi han participat a la rambla del Raval. 

La gran trobada ciutadana amb la cultura científica s’obre al públic de totes les edats i ho fa 

amb un ampli ventall de formats que fan viure la ciència en primera persona: experiments, 

instal·lacions, jocs, tallers, demostracions, espectacles, debats, microxerrades, itineraris i 

visites guiades, entre d’altres. 

La Festa porta un munt de propostes sobre tots els temes vinculats a la ciència i la tecnologia, 

entre els quals el medi marí i la sostenibilitat guanyen rellevància amb motiu del Decenni de 

les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible i els Anys Internacionals de la 

Pesca i l’Aqüicultura Artesanals, de les Ciències Bàsiques per al Desenvolupament 

Sostenible, i del Vidre. 
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Aquesta edició, a més, enceta el nou model de Festa descentralitzada que tindrà lloc cada any 

en un barri diferent de Barcelona. Enguany, la 15a Festa de la Ciència aterra al cor de Raval, 

on compta amb l’especial col·laboració d’entitats i institucions del barri.  

Hi ha hagut una assistència estimada de més de 12.000 persones. Comptem amb un públic 

fidel que ens acompanya a la Festa allà on la portem, i també hem comptat amb nous públics 

i força persones del barri que s'han apropat a la rambla del Raval a gaudir de les activitats. 

Així mateix, hem comptat amb la participació d'una vintena d'entitats del barri que han 

participat de manera activa oferint activitats per al públic assistent.  

5.  PROMOCIÓ ECONÒMICA  

Dinamització comercial. 

Premi Restauració Barcelona 2022 

La Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l'Ajuntament de Barcelona convoca de nou 

el Premi Barcelona Restauració 2022, en la seva tercera edició, amb la voluntat de seguir 

fomentant la qualitat i l'excel·lència del sector i reconèixer-li l'aposta per incorporar la 

innovació, la sostenibilitat, la proximitat, l'alimentació saludable i la diversitat en els serveis 

que ofereix a la ciutadania. Durant els darrers 2 anys no va ser possible convocar-lo atès que 

la restauració va ser un dels sectors més afectats per la pandèmia. 

Enguany, els premis consten de tres modalitats:  

● Premi a la qualitat gastronòmica. En aquesta categoria, es reconeix l’ampli 

recorregut gastronòmic de l’establiment, avalat pels clients del barri i les seves 

institucions. De forma especial, es valora el tractament de productes de proximitat 

amb alt valor qualitatiu, així com el fet d’haver-se especialitzat per esdevenir una 

proposta gastronòmica única a la ciutat. 

● Premi a la integració en el barri. En aquest cas, el premi valora la identificació del 

restaurant amb les particularitats de l’entorn, posant l’accent en el foment de la 

sociabilitat, en la creació de la riquesa a la zona i en el fet que la població el reconegui 

com un nucli social de referència. 

● Premi al local notori o innovador. La tercera categoria dels premis guardona la 

innovació en la restauració. Concretament, es centra a valorar la utilització de 

tècniques innovadores en la definició de les propostes gastronòmiques, en el fet de 

desenvolupar l’activitat en un local singular pel seu concepte o per la seva trajectòria 

històrica i en el fet d’haver esdevingut un establiment notori arran de la seva 

originalitat. 

Cal mencionar que tot i certes resistències per parts de les associacions de comerciants a 

presentar les candidatures  finalment es va poder presentar un candidat per modalitat.  

L’acte de lliurament dels III Premis Barcelona Restauració que tindrà lloc el dilluns 18 de 

juliol. 
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Premi Comerç  

Després de dos anys de mesures i restriccions, Barcelona vol reconèixer de nou la contribució 

del teixit comercial a la ciutat. Per això, la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de 

l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona organitzen una 

nova edició del Premi Comerç de Barcelona, unificat amb el Premi Mercats de Barcelona. 

Les modalitats d’enguany són:  

● Premi al comerç innovador. Adreçat a reconèixer la iniciativa empresarial que 

representi una notable aportació al sector comercial de la ciutat i que la seva proposta 

es constitueixi com un referent del comerç de Barcelona com a nou model de negoci. 

● Premi al comerç de proximitat. En reconeixement del comerç que, per la seva 

implantació i la mateixa identitat, desenvolupa una funció social i alhora vertebradora 

en la trama urbana. Aspectes destacats de la modalitat: la singularitat, la referència 

territorial, la vocació de servei, i les xarxes de col·laboració. 

● Premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció i coneixement del 

comerç de la ciutat. En reconeixement de la persona professional, empresària, 

empleada que amb la seva trajectòria professional o lideratge contribueixi o hagi 

contribuït al desenvolupament, la millora, la dinamització, o la promoció del comerç 

de Barcelona i dels valors que són inherents al comerç de trama urbana: proximitat, 

innovació, sostenibilitat i emprenedoria. 

● Premi al comerç sostenible. En reconeixement del comerç que en l’execució de la 

seva activitat (producte, processos de venda o elaboració, i servei) incorpori bones 

pràctiques i un compromís per la corresponsabilitat, la proximitat i la diversitat davant 

el client i el territori. 

● Premi al comerç emblemàtic. En reconeixement d’aquell establiment comercial 

emblemàtic en actiu que formi part del catàleg del patrimoni arquitectònic, històric-

artístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de Barcelona i que destaqui per la 

seva singularitat en la seva activitat comercial, en la preservació i manteniment dels 

elements catalogats. 

● Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó. Aquesta modalitat consta de dues 

subcategories. En primer lloc, el Premi a la millor iniciativa individual d’un 
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establiment d’un mercat municipal de la ciutat de Barcelona. En segon lloc, el Premi a 

la millor iniciativa col·lectiva per a la dinamització d’un mercat municipal de la ciutat 

de Barcelona.  

 

Enguany, el Premi Comerç de Barcelona inclou també una menció especial, que vol 

reconèixer l’esforç i resiliència del sector del comerç durant la pandèmia. Alhora, vol posar 

en valor la seva capacitat d’adaptació, la seva resposta solidària i el seu compromís i 

generositat, que han evidenciat que són part fonamental de la vida dels barris de la ciutat, 

també en situacions límit. Els establiments premiats es faran públics en una gran gala que 

tindrà lloc aquesta tardor.  

 

 

Mostra carrer Lluna 

Primera Mostra de comerç que es fa al carrer Lluna amb Peu de la Creu aprofitant que hi 

havia lluna plena. Es va dinamitzar l’activitat amb un DJ i un mag a peu de carrer per atreure 

a gent. Hi havia 5 comerços al carrer i la resta feia un dia de portes obertes perquè 

coneguessin els tallers artesans de la zona. 

Tast de la Rambla 

Amics de La Rambla decideix organitzar aquest gran esdeveniment gastronòmic amb la 

intenció d'assolir un dels seus principals objectius estratègics: apropar La Rambla als 

ciutadans de Barcelona i recuperar el paper d'espai de centralitat barcelonina que el passeig a 

jugat en diferents moments al llarg de la seva història. 

El Tast a La Rambla és una reivindicació de La Rambla com el gran eix lúdic barceloní per a 

tots els públics. 
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La Rambla continua estant present en l'imaginari sentimental dels barcelonins però rarament 

la tenen en compte a l'hora de prendre una decisió sobre el seu destí d'oci. Amics de La 

Rambla està convençut que la celebració d'esdeveniments de ciutat com aquest ens ajuden a 

retornar La Rambla als barcelonins. 

Els objectius principals del Tast a La Rambla són: 

1. Millorar la percepció dels ciutadans de Barcelona vers la Rambla com a eix 

vertebrador social de la ciutat. 

2. La participació de les veïnes i veïns de Ciutat Vella (i de La Rambla en particular) que 

tornin a sentir La Rambla com un espai seu. 

3. Impulsar i acostar als barcelonins l'eix i l'oferta comercial i de restauració de la 

Rambla i de Ciutat Vella en general. 

4. Posar de manifest els valors culturals, històrics, cosmopolites i integradors de la 

Rambla, consolidant la vocació cultural de Ciutat Vella com a districte únic i singular. 

5. La recerca de sinergies amb els diferents actors i entitats vinculades al districte, que 

reforcin la relació amb l'entorn més pròxim de La Rambla. 

6. Posar a l'abast del públic barceloní l'alta gastronomia a preus populars. 

7. La millora de la qualitat de l'oferta gastronòmica de La Rambla gràcies a l'exemple 

dels millors cuiners i restaurants de la ciutat.  
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Street Food 

Festival gastronòmic que organitza Born Gourmet per dinamitzar la zona de Pla de Palau on 

diversos restauradors del barri s’hi donen lloc per mostrar els seus productes i la seva cuina. 

Mostra de comerç de l’Associació Santa Caterina comerciants i veïns 

Mostra de comerç  que té lloc a Francesc Cambó i que agrupa diferents comerços associats 

per fer un dia festiu i dinàmic. Hi ha activitats al voltant de la mostra de comerç que van des 

d’activitats infantils fins a concerts nocturns. 

Fet al Born especial Festa Major 

Mostra  de comerç que es fa al Passeig del Born amb molt d’èxit i que ha servit per donar a 

conèixer els artesans i comerç singular de la zona del Born. Es fa l’últim cap de setmana de 

cada mes.  En l’edició especial de FM de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera han ampliat la 

mostra fins a la Plaça Comercial i participaran 36 comerços entre el Passeig del Born i la 

Plaça. Les edicions normals tenen una participació de 25 comerços ubicats només al Passeig 

del Born. 

Dissenyem comerç 

El disseny, l’arquitectura, la moda, el món digital o l’audiovisual són àrees amb un gran 

poder transformador i innovador. El projecte “Dissenyem comerç” vol apropar aquestes 

disciplines creatives a la realitat del comerç de proximitat de Barcelona. Per aconseguir-ho, 

posa en contacte centres d’ensenyament en l’àmbit del disseny amb eixos comercials de la 

ciutat. L’objectiu és doble: motivar el talent jove oferint-li un repte formatiu real i reactivar el 

comerç de proximitat amb propostes transversals i estimulants. L’edició d’aquest any a Ciutat 

Vella ha vinculat l’escola Massana amb l’associació de Born Comerç i els estudiants de 

disseny han elaborat una sèrie de propostes per millorar el comerç del barri. Propostes que 

toquen àmbits com Paisatge Urbà fins a neteja. 

 

Reunions amb les Associacions de Comerciants 

Es van desenvolupar diverses reunions amb les associacions comercials per abordar i 

informar dels temes d’actualitat. Es va intensificar la informació relativa a les obres i 

afectacions al trànsit al districte, així com els ajuts en marxa. En la darrera reunió amb totes 
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les entitats es va treballar el projecte pilot de retorn social de les empreses del districte per 

promoure la compra de proximitat. 

Aparadors Vius 

És una subvenció amb la finalitat de millorar l’atractivitat exterior del comerç i, en 

conseqüència, la dels carrers comercials a partir del canvi de persianes exteriors anomenades 

cegues per persianes que possibilitin veure l’interior de la botiga amb la persiana baixada, 

com ara persianes encunyades, de malla o qualsevol altre tipus de persiana que faciliti la visió 

de l’aparador fora de l’horari comercial. Import màxim de subvenció de 2.000 euros per a 

cada canvi de persiana. Com a màxim se subvencionaran 6.000 euros a una mateixa persona 

física o jurídica. La subvenció podrà superar el 50% de l’import facturat per la persiana, però 

en cap cas, la quantitat subvencionada, juntament amb d’altres ajuts d’altres administracions 

que pugui rebre la beneficiària, podrà superar l’import facturat, exclosos els impostos.  

 

Digitalització del comerç 

Des de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació.cat s’ofereix la possibilitat de que els 

comerços estrenin una web d’una manera molt fàcil i ràpida. Serà un lloc web d’una pàgina, 

amb un màxim de dos idiomes i un menú de quatre apartats on podran posar fotografies, la 

descripció dels seus serveis, les dades de contacte i la ubicació al mapa. Aquest servei és 

gratuït. Es tractarà d’un lloc web d’una pàgina, amb navegació vertical, i tindrà quatre 

apartats: “Qui som”, “Serveis/productes”, “On som” i “Contacta’ns”. També disposarà d’un 

formulari de contacte, enllaç a les xarxes socials i l’opció d’ubicació al mapa. El web podrà 

tenir un màxim de dos idiomes (català i castellà). Tindrà el nom que triïs (sempre que estigui 

disponible) amb l’extensió .barcelona. A més, disposarà de tots els requisits legals sobre 

protecció de dades (RGPD): política de privacitat i avís de cookies. 
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Recollida de residus 

 

S’ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització al Raval sobre la neteja de la via 

pública i la gestió dels residus que inclou accions informatives destinades a donar a conèixer 

el funcionament correcte dels sistemes de recollida de residus, com separar correctament els 

residus i com mantenir nets els carrers i les places del barri. Les accions, que seran 

informatives i tindran lloc a principis de juliol, es duen a terme als punts més problemàtics 

del barri. A més de les interaccions de la ciutadania a peu de carrer, l’equip d’educació 

ambiental fa visites als comerços per recordar quin ús cal fer dels contenidors, quins tipus de 

residus hi ha i com s’han de gestionar i quins horaris cal respectar per dipositar els residus. 

Aquesta campanya forma part d’un pla de corresponsabilitat global amb la ciutadania i té 

l’objectiu de fer disminuir els comportaments incívics a l’espai públic de la ciutat i millorar la 

convivència. El pla inclou aspectes com el reforç de la neteja de pintades, l’ampliació de les 

freqüències de servei de la recollida comercial, la reducció de les accions relacionades amb el 

desbordament de contenidors, i la implantació de noves mesures per evitar la presència de 

residus voluminosos a l’espai públic. Per dissenyar totes les accions que s’emmarquen en la 

campanya Cuidem Barcelona, es té molt present la ciutadania i les associacions de barri, i 

l’Ajuntament dona suport a les iniciatives ciutadanes i a les accions cíviques comunitàries. 



 

Ajuntament de Barcelona     39

   

  

 

Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023  

LE1. Impulsar el desenvolupament des del territori 

Objectiu 1. Implementar projectes de reactivació de plantes baixes. 

Acció 1. Amunt Persianes 

Impulsem el que Fas. Modalitat 1: 

Actualment s’està fent la valoració de projectes amb la perspectiva de poder resoldre 

provisionalment al setembre. Modalitat 1. Amunt persianes. 

Programa Baixos de Protecció Oficial  a Ciutat Vella: 

Tancada la 3º convocatòria de BPO. Propostes valorades, actualment s’estan assignant els 

locals. Realitzada la 1a mesa d’adjudicació, en els propers dies es celebrarà una segona Mesa 

per tal de tancar l’adjudicació dels locals. 

Des de l’equip d’Amunt Persianes i del PDE Ciutat Vella se segueix l’acompanyament als 10 

BPO ja instal·lats de la 1a i 2a convocatòria: 

● Raval: Nutcreatives, Associació Oasiurbà, Associació Esportiva Ciutat Vella, Top 

Manta i Ecomuseu dels gitanos. 
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● Casc Antic: Associació cultural TUDANZAS, el Niu d’en Guecko, Fusteria 

ecològica “Fusterartístic”, bugaderia social “Conviure net”. 

Rol PAAE/Comerç a Punt: 

Durant la 3a convocatòria, des del PAAE s’han acompanyat 25 projectes, dels quals 

finalment es van presentar 12.,Amb la resolució definitiva es podrà veure quins projectes 

assessorats pel PAAE han entrat finalment. 

Durant el seguiment s’activa l’assessorament de Comerç a Punt a la fusteria, Fusterartístic 

(juny). 

Objectiu 2. Enfortir el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella com 

actor de referència del territori. 

Acció 2. Afavorir el naixement de projectes d’emprenedoria i consolidar projectes i empreses 

existents, per tal de resoldre necessitats específiques del teixit socioeconòmic 

Acció 3. Foment de l’enxarxament al territori, promoció del retorn social i generació de 

coneixement 

El PAAE ha anat agafant protagonisme en el darrer any, no només amb la seva consolidació 

en l’atenció a projectes emprenedors i iniciatives econòmiques sinó també com actor clau el 

territori, fent de prescriptor de diferents projectes municipals i també fent prospecció de 

comerços, iniciatives, empreses quan ha calgut. Ha esdevingut un actor clau en les diferents 

iniciatives de promoció econòmica que es posen en marxa al districte. 

Xarxa d’emprenedoria 

La xarxa d’emprenedoria s’ha reactivat i el seu projecte central es basa en oferir als projectes 

emprenedors del districte, la possibilitat de participar en fires perquè puguin anar testejant el 

seu producte a l’hora que es fomenta la participació d’aquestes en projectes locals. Aquest 

espai d’iniciatives emprenedores en el món de l’artesania (o petita producció urbana) està 

liderat pel PAAE. 

Les entitats que hi participen son: PAAE CV, Fundació Surt, Impulsem SCCL, Proa la Mar i 

fins ara, Dones pel Futur que finalment s’han instal·lat a Poble Sec i les donem de baixa. En 

procés d’incorporar més entitats si surten i estan interessades.  

Objectius: 

● Considerem aquest treball en xarxa de les entitats d’emprenedoria i les emprenedores 

com una experiència pilot amb el repte de prospectar i analitzar el mercat firal de 

Ciutat Vella, així com altres espais  i/o esdeveniments que es puguin convertir en una 

oportunitat de venda i visibilitat dels projectes emprenedors 

● Aquests espais ens han de permetre testejar-los com a eina de desenvolupament 

empresarial en la mesura que permetran realitzar una venda  i al mateix temps 

analitzar: capacitat de venda, que agrada i que no, preu viable i competitiu, marge de 
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benefici. I per tant la idoneïtat o no de la mateixa per cadascun dels projectes que hi 

participa. 

● Garantir la qualitat i autenticitat de l’oferta dels productes, així com el seu model de 

producció i els materials utilitzats, que caldrà que s’ajustin als criteris normatius i als 

valors de l’ofici artesà, fet a mà. 

● Les fires han de continuar sent una eina per optimitzar i estalviar en l’activitat 

comercial-empresarial i aquest aspecte ha de ser considerat amb la màxima cura per 

les institucions firals. 

Emprenedores i Fires: 

● Fira a la Plaça la Mercè : 14 emprenedores. Tot un èxit de participació. 

● Mercat Freedonia a Plaça Salvador Seguí el primer diumenge de cada mes: 

tenim 4 llocs per 4 emprenedores, cada trimestre son 4 emprenedores diferents 

per analitzar si aquella fira es interessant i viable per a els seus productes. 

A nivell quantitatiu, pel que fa a l’atenció de persones i iniciatives globals, amb dades 

actualitzades de l’1 de gener al 31 de maig del 2022, son: 

Dades Punt d’atenció a l’Activitat Econòmica. 

Servei d’assessorament a tot tipus d’activitat econòmica (empresa, emprenedoria o economia 

social i solidària). 

Dades de l’1 de gener - 31 de maig de 2022. 

Total persones emprenedores ateses 177 

Persones assistents a sessions informatives 131 

Sessions informatives 19 

Persones assessorades 57 

Nombre d’assessoraments -Inicials i de seguiment 119 

Sessió Networking 2 

Empreses i agents econòmics assessorats 63 

Nombre d’assessoraments empreses i agents econòmics 106 
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Objectiu 3. Impulsar accions de dinamització de sectors estratègics com l’alimentació 

sostenible, l’economia circular i l’economia de les cures, entre d’altres. 

Acció 4. Consolidació del Banc de recursos mancomunats de Ciutat Vella. 

Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella 

És un projecte públic-comunitari impulsat pel Districte, Barcelona Activa, el Pla de Barris 

Raval i l’entitat Impulsem SCCL, obert a les entitats i col·lectius de Ciutat Vella, per 

compartir i cedir els seus recursos, fomentant així la cooperació, el treball en xarxa, 

l’economia circular i el reciclatge. 

Les dades presentades a continuació son de gener a maig de l’any 2022. 

● Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure: s’han realitzat  55 

serveis de préstecs de material. 

● Serveis de muntatge-desmuntatge, logística i transport: S’ha realitzat un total de 56 

serveis. 

●  Gestió de les donacions rebudes: s’ha realitzat la donació de 21 lots de material. 

● S’han formalitzat 5 contractacions de joves en perfils d’auxiliars i oficials de serveis, 

tècnics de so i transportistes. 

Objectiu 6. Promoure la implicació de les empreses en el desenvolupament local i la 

imbricació territorial de les existents per un territori socialment responsable i enfortir el 

teixit empresarial 

S’ha establert un treball entre el districte i Barcelona Activa per iniciar una estratègia de 

retorn social al territori iniciat amb un projecte amb “hotels” amb una primera trobada 

convocada per gerència i que va comptar amb la participació de regidoria i equip polític, el 

dia 8 de juny. 

La proposta, tenint en compte l’ecosistema del districte s’estructura en tres àmbits principals: 

proveïdors i serveis de proximitat, ocupació de qualitat i altres accions de RSC. 

Durant el mes de juliol es vol fer un seguit de visites als hotels que van participar a la reunió 

del dia 8 de juny per tenir una panoràmica de les necessitats, contrastar i començar a aplicar 

l’estratègia amb la seva validació. Començarem a treballar en la detecció de les possibles 

proveïdores. 

A més, en aquestes visites abordarem també les seves necessitats de contractació. A partir 

d’aquí, en base als perfils que tenim a les entitats socials del barri i els perfils de necessitats 

dels hotels es buscaran formacions a mida perquè les persones del territori tinguin una sortida 

laboral.  
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LE2. Reactivar i diversificar el teixit comercial 

Objectiu 7. Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella 

Acció 22. Recolzar proactivament la continuïtat de l’activitat comercial 

Comerç a punt 

El programa Comerç a Punt està en funcionament. En el cas de Raval, amb l’aportació de Pla 

de Barris, compta a més amb un servei de mediació intercultural.  

Entre el gener i l’abril d’aquest any, la participació per barris de comerços és la següent: 

● Raval: 17 

● Gòtic: 8 

● Barceloneta: 4 

● Sant Pere Santa Caterina i la Ribera: 16 

En els cas del Raval, el Comerç a Punt ha estat assessorant també als comerços que volien 

presentar-se a la convocatòria Impulsem el que Fas, modalitat 1, projectes de millora de 

negocis ubicats en planta baixa. 

Durant aquests primers mesos d’any, els comerços estan mostrant menys interès en participar 

en el programa. Un dels motius que ens traslladen és que ara no tenen temps per formar-se, ja 

que estan molt ocupats degut a l’increment de feina. 

Actualment, davant les hores del programa no exhaurides, s’estan estudiant estratègies 

(impuls de la prospecció, sessions grupals...) per tal d’incrementar la demanda del servei. 

Rol PAAE 

En el cas de Ciutat Vella, la prospecció dels comerços per participar al Comerç a Punt la fa el 

PAAE. En ocasions, quan s’escau, de la mà del programa de comerç intercultural Divers. Un 

cop visitats, quan hi ha interès, es fa la derivació al Comerç a Punt. 

A nivell d’indicadors quantitatius, des del PAAE s’han visitat: 

● 8 comerços de Pou de la Figuera derivats a Comerç a Punt. 

● Visitats 113 comerços dels quals 32 han estat derivats al programa comerç a punt. Els 

comerços visitats per barris son: 80 al Raval, 6 al Gòtic, 15 al Casc Antic i 12 de la 

Barceloneta. Els comerços derivats al programa de Comerç a Punt per barris son: 23 

al Raval, 2 al Gòtic, 5 al Casc Antic i 2 de la Barceloneta. 
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Projecte Comerç Crític 

● S’ha iniciat, al mes d’octubre, el protocol de comerç en situació crítica al districte de 

Ciutat Vella donant suport a tots els comerços identificats per diferents actors de 

manera immediata. 7 comerços acompanyats des el PAAE en situació crítica des de 

l’inici protocol fins a desembre 2021. 

● Duran l’any 2022 han estat acompanyats 5 comerços. 

Persianes Netes 

Aquest 2022 hi ha 3 projectes relacionats amb el manteniment de les persianes dels comerços 

de St Pere, Sta Caterina i la Ribera, Barceloneta i Gòtic. 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera:              

Fundació Privada Bayt al-Thaqafa ha rebut una subvenció d’Impulsem el que Fas per pintar 

les persianes del  barri. Joves del projecte formatiu Al'Alwan posen color i vida al barri de St 

Pere, Sta Caterina i la Ribera. 

Impulsem el que Fas. Mod. 1: 

Actualment esta fase de valoració, amb la perspectiva de poder resoldre provisionalment al 

setembre. Modalitat 1. Amunt persianes. Aquesta modalitat incorpora una novetat important: 

en el Raval i el Gòtic Sud, i amb finançament de Pla de Barris, es subvencionaran també 

projectes de millora de negocis ubicats en planta baixa. 

Objectiu 8. Reforçar l’associacionisme comercial al Districte 

Acció 31. Promoure la implicació dels comerciants d’origen cultural divers en la vida 

comunitària i les associacions i eixos comercials 

Es continua amb el projecte de Servei de dinamització socioeconòmica pel comerç de context 

cultural divers que desenvolupa SIGMA pel qual fan visites a comerços d’origen cultura 

divers i una enquesta per saber la realitat socioeconòmica del comerç. Ens està donant una 

imatge real dels comerços d’origen cultural divers que tenim al territori així com les 

problemàtiques que tenen i com podem fer un acostament més eficient per part de 

l’administració pública.  

LE3.  Finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen i diversifiquen l’economia 

Objectiu 12. Impulsar i/o enfortir projectes que promouen l’economia dels barris del 

Districte 

Acció 37. Impulsem el que Fas 

Actualment, s’està tancant la valoració de projectes amb la perspectiva de poder resoldre 

provisionalment al setembre. 

Les modalitats d’aquesta convocatòria són: 
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● Modalitat 1. Amunt persianes 

Aquesta modalitat incorpora una novetat important : en els barris de Pla de Barris, i amb 

finançament d’aquest, es subvencionaran també projectes de millora de negocis ubicats en 

planta baixa. 

● Modalitat 2. Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors 

estratègics i en clau territorial 

● Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori  

● Modalitat 4. Turisme responsable i sostenible al territori 

● Modalitat 5. Alimentació sostenible i consum responsable 

● Modalitat 6. Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla 

Amb el següent import de subvenció: 

● 40.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa 

total no superior a 50.0000 euros) a totes les modalitats a excepció de la modalitat 1, 

Amunt persianes. 

● 20.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa 

total no superior a 25.000 euros) per a projectes d'obertura d'un negoci en planta baixa 

a la ciutat de Barcelona. 

● 6.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total 

no superior a 7.500 euros) per accions de millora de negocis en actiu ubicats en planta 

baixa en els barris de Pla de barris. 

Rol PAAE 

Des del PAAE durant aquests mesos s’ha estat atenen a projectes amb voluntat de presentar-

se a la convocatòria, donant-los suport en la conceptualització i redacció del projecte. S’han 

assessorat: 

● 13 projectes d’emprenedoria. Mod. 1 IQF 

● 13 comerços assessorats del Raval per Mod. 1 (millores comerços) 

● 5 altres projectes assessorats en el marc de l’IQF 

https://www.pladebarris.barcelona/ca
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LE4: Promoure l’ocupació de qualitat  

Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats a Ciutat 

Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte 

Acció 44. Consolidar el Punt de Defensa de Drets Laborals. 

Entre els mesos de gener i abril 2022 (22/04), s’han atès 64 persones del districte de CV, i 

concretament: 

● 52 del Raval 

● 30 del Gòtic 

● 27 de Casc Antic 

● 18 de Barceloneta 

A més, es comença a recuperar el volum de formacions grupals amb entitats del districte, 

havent-se fet sessions en drets laborals per usuariat de les següents entitats: 

● Migrastudium (2) 

● Associació Gabella (2) 

● Casal dels Infants (3) 

● Fundació Comtal 

● Fundació l’Esperança 

● Caritas (2) 

Objectiu 16. Facilitar noves intervencions ocupacionals per a col·lectius en especial 

situació de vulnerabilitat 

Acció 52. Apropar les comunitats amb diversitat d’origen i cultural als recursos ocupacionals 

Projecte d’associacions d’origen cultural divers 

Projecte que s’està treballant entre Barcelona Activa, Direcció de Serveis a les Persones i 

territori i equip de mediació comunitària del districte amb l’objectiu d’apropar els serveis de 

Barcelona Activa del territori a la comunitat filipina. 

Aquesta iniciativa parteix de la detecció de que durant la pandèmia hi ha un volum de 

persones que estan sent acompanyades per treballar la recerca de feina i l’orientació 

professional de manera no professionalitzada per part de certes entitats, com són les dues 

entitats filipines Agape i Oyayi. Arran d’aquesta detecció es fa un treball d’aproximació a 

aquestes entitats per presentar-los els serveis de Barcelona Activa al territori i per tal que les 

persones que atenguin puguin vincular-se a aquests serveis i rebre una orientació laboral 

professionalitzada. En data 1 de març es fa una reunió amb les dues entitats i es comença a 

treballar per organitzar una sessió informativa per a les persones que estiguin en recerca 

activa de feina. 

En data 21 de juny, es realitza una sessió informativa sobre serveis i recursos de Barcelona 

Activa al Convent de Sant Agustí, amb la tècnica de la Direcció d’Ocupació Inclusiva de 

Barcelona Activa. Com a resultat de la sessió, 5 persones vinculen a la Direcció d’Ocupació 



 

Ajuntament de Barcelona     47

   

  

Inclusiva i tenen una tècnica de referència amb qui faran un seguiment individual i tutoritzat, 

on al mateix temps les derivarà als recursos existents en matèria d’ocupació i formació de 

Barcelona Activa.  

LE5.  Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament 

Objectiu 17. Dissenyar i executar accions d’impuls de l’activitat econòmica al barri del 

Raval, en el marc del Pla de Barris 

Els projectes de Pla de Barris estan incorporats a l’informe propi de Pla de Barris. 

Objectiu 18. Executar les accions d’activació socioeconòmica inscrites al Pla d’Acció 

Pou de la Figuera, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. 

Bloc d’activitat socioeconòmica del Pla d’Acció Pou Figuera 

Pel que fa a l’àmbit de promoció econòmica, les propostes que s’han pactat i que es portaran 

a terme són: 

Àmbit Ocupació: 

1. Complementarietat línia ACOL 

Línia ACOL: es tracta d’unes subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més 

desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social: les persones migrades en situació 

administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència 

temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i puguin subscriure un contracte 

de treball, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció sociolaboral. 

La proposta és que en el marc del projecte Pla d’Acció Pou de la Figuera, es pugui 

complementar la subvenció ACOL per tal que les contractacions per part de les entitats no 

suposi per a aquestes cap cost. 

A nivell de calendari, la convocatòria actual per presentar projectes va ser el 07/03/2022. A 

partir d’aquí, les entitats executaran el projecte presentat. El cofinançament caldrà que 

l’incorporin en la justificació del projecte. 

En relació als imports, des del Pla d’Acció Pou de la Figuera es facilitarà el cofinançament 

als projectes aprovats d’un total de 5.566 euros  que se sumarà a la quantia de la convocatòria 

ACOL, computable a contracte de treball, hores d’acompanyament o ambdues. 

Per a aquesta línia, 7 entitats vinculades a Pou van ser convocades, i aquest ajut extra seria 

per una persona per entitat. En el cas que alguna de les 7 entitats no es presentés o no se li 

atorgués l’ajut de la convocatòria ACOL, es podria donar suport a dues persones per entitat 

(fins un màxim de 11.132 euros -5.566x2-)  

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Treball-i-Formacio-ACOL
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Durant el mes de juny es va fer una reunió amb les entitats per veure com tenien el procés 

ACOL i quantes l’havien fet, i es va informar en començar a pensar quin retorn social s’ha de 

fer a canvi de la complementació. És tancarà el retorn social, un cop tinguin assignades les 

ACOL. 

2. Servei de suport legal i acompanyament jurídic per tràmits relacionats amb 

expedients de regularització, permisos de residencia i/o treball adreçat a joves dels 

entorns del Pou de la Figuera (barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera). 

L’objectiu específic de l’encàrrec es el de facilitar als joves derivats per part de les entitats el 

coneixement de la seva realitat jurídic- administrativa, i acompanyar-les, quan sigui possible, 

en la tramitació de la documentació per tal de poder regularitzar la seva situació. En aquest 

sentit, també serà un punt de partida per poder definir des de les entitats i la pròpia 

Administració, quins són els recursos de recerca de feina, contractació i/o formació en els que 

poden encaixar. 

3. Projectes amb suport Impulsem el que Fas (convocatòria 21) 

Finançats 4 projectes, a la convocatòria IQF 2021 en modalitat d’ocupació i formació, 

d’entitats que treballen amb joves de Pou de la Figuera amb un pressupost total de 102.500 

euros (Comtal, Bayt, Open Cultural Center, Mescladís) amb l’objectiu de millorar la futura 

ocupabilitat de joves en situació administrativa irregular. 

Finançat també en modalitat d’ocupació, Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana: 

9.600 euros 

Àmbit Activitat Econòmica: 

1. Estratègia Amunt Persianes 

Programa Baixos de Protecció Oficial (BPO) 

● Tancada la 3º convocatòria de BPO.  3 dels locals, ubicats als voltants de Pou:  C/ 

Sant Pere Més Alt, 76 L1,  C/ Sant Pere Més Alt, 76 L2, C/d’En Serra Xic, 2-4. 

● Actualment, s’estan assignant els projectes als locals, seguint l’ordre de valoració dels 

projectes. (Van escollint local). Realitzada la 1a mesa d’adjudicació, en els propers 

dies es celebrarà una segona Mesa per tal de tancar l’adjudicació dels locals. 

● Acompanyament i seguiment de 3 projectes BPO de la 1º i 2ª convocatòria ubicats als 

voltants de Pou (Bugaderia social “Conviure net”, associació Cultural TUDANZAS, 

El Niu d’en Guecko). 

Subvencions per a activitat econòmica LPB buides (modalitat 1 Impulsem el que Fas): 

● Finançats  2 projectes modalitat 1 a Pou de la Figuera (Souvenirs singulars SL i 

Assocació ConviureNet) amb un pressupost de 40.000 euros. 

Creació d’una cartera pública de Locals en Planta Baixa (LPB). 
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● Pendent formalitzar compra 

2.   Comerç 

En marxa la nova edició del programa Comerç a Punt. 

A més, finançat en la modalitat d’economia social i solidària, Caixa d’eines Caixa de feines 

amb un import de 12.000 euros. 

6. INSPECCIÓ 

El Districte de Ciutat Vella compta amb una planificació d’inspeccions que permet actuar de 

forma programada i permanent per garantir el correcte compliment de les normatives de 

forma sostinguda en el temps. Això permet millorar el control sobre les activitats que s’hi 

desenvolupen en el districte i aconseguir una millora en la vida quotidiana de les persones 

que viuen i treballen a Ciutat Vella. 

El Districte de Ciutat Vella té competència en diversos àmbits: 

● Competència en matèria de control i restricció de sorolls en els locals comercials 

amb música, sancionant-se els que no tenen limitador de so o portes obertes que 

provoca que el soroll se senti des del carrer pertorbant la pau dels veïns. 

● Competència en matèria d'ocupació de via pública, en aquests casos el districte 

realitza control de les ocupacions de via pública indegudes o excessives, ja sigui 

referit a elements no autoritzats, repartiment de flyers, o terrasses amb excés de 

cabuda o sense llicència. Se sancionen i retiren tots aquells objectes que no tenen 

cabuda per normativa a la via pública. 

● Competència sobre activitats irregulars, adequació de llicències i compliment 

horari, en aquests casos es realitzen inspeccions sobre locals de pública concurrència 

revisant-se tots els incompliments normatius com incompliment de la normativa de 

seguretat, incompliment de les condicions de la llicència, falta de documentació 

necessària com llibre i fulls de reclamació, cartells amb els horaris i aforament, etc. 

● Competències en matèria d’habitatge es troben compartides entre el districte de 

Ciutat Vella i l’IMHAB, mentre que el districte es competent en aquelles matèries de 

rehabilitació de finques des del punt de vista urbanístic, l’IMHAB te competència des 

del punt de vista de les sancions d’incompliment del deure de la llei d’habitatge, on es 

sanciona per us indegut del mateixos i per pisos buits 

● Competències en matèria de Patrimoni i Paisatge Urbà, son desenvolupades pels 

inspectors del districte amb estreta col·laboració amb el personal de la Direcció 

General de Patrimoni i de Paisatge urbà depenent de la Gerència d’Ecologia Urbana. 
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● Competència en matèria de conservació de finques i obres, per tal de verificar el 

correcte règim d’intervenció d’obres ja sigui d’assabentat, comunicat o llicència 

d’obres, i requeriment del compliment del deure de conservació de les finques, solars 

i instal·lacions per tal de garantir la seguretat de les persones i béns. 

Control i restricció de sorolls en els locals comercials  

Des del Departament d’Inspecció del Districte de Ciutat Vella s’han realitzat 6 inspeccions de 

soroll del 21 d’abril fins el 10 de juny. La majoria de les sonometries es realitzen per garantir 

que les instal·lacions d’aparells de climatització, extracció, compressors neveres, ventilació, 

no excedeixen els límits de soroll permesos. A continuació trobem una taula on es detalla per 

barris les sonometries realitzades. 

  Raval Gòtic Casc Antic Barceloneta Total 

Sonometries efectuades 2 1 2 1 6 

 

Ocupació de via pública: Inspeccions terrasses  

Des del 21 d’abril fins el 10 de juny s’han obert 40 d'expedients a terrasses del districte 

per incompliments de l'Ordenança de terrasses. A Ciutat Vella i a la Ciutat no tot s'hi val, 

és per això que seguirem actuant amb fermesa davant qui se salta les normes reiteradament. 

L'espai públic de Ciutat Vella pateix una sobresaturació inadmissible i cal revertir aquest 

desequilibri i posar la vida i la salut dels veïns i les veïnes en el centre. Cuidar el barri és 

cuidar els seus carrers i places. Ciutat Vella és un lloc on viure i necessita de la 

corresponsabilització dels restauradors per garantir el descans del veïnat. 

La taula següent mostra el número d’expedients sancionadors que hi ha hagut per barris i la 

infracció corresponent del 21 d’abril fins el 10 de juny: 

Descripció de la infracció Gòtic Raval Barceloneta 
Casc 

Antic 

Total 

general 

Excés d'ocupació en més de 6 mòduls o del 

50% de mòduls o superfície 
4 7   4 15 

Excés d'ocupació en més de 4 mòduls o del 

20% al 50% de mòduls o superfície 
3 4   1 8 

Instal·lar elements no autoritzats 1 5   1 7 

Reduir l'ample de la vorera amb 

pertorbació greu 
1 2 1 1 5 

Terrassa sense llicència 1     1 2 

Altres infraccions que no siguin greus o 

molt greus 
  1     1 
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No retirar els elements de la terrassa al 

finalitzar l'horari 
1       1 

Reduir l'ample de la vorera amb 

pertorbació 
  1     1 

Total general 11 20 1 8 40 

 

S’ha ordenat 2 retirades en el període del 21 d’abril fins el 10 de juny (Ataülf 5 i Sant Pere 

més Baix 61). 

La suma del treball compartit de Guàrdia Urbana, l’equip d’inspeccions del Districte, l’equip 

d’Ecologia Urbana i les brigades permet realitzar les retirades de les terrasses dels 

establiments que incompleixen l’Ordenança.  

Activitats irregulars, adequació de llicències i compliment horari 

Inspeccions sobre incompliments d’horaris en locals de concurrència pública 

Des del 21 d’abril fins el 10 de juny, s’han tramitat 18 sancions per incompliments 

d’horari en supermercats i 6 sancionador a Bars i Restaurants. Les sancions per 

incompliment d’horaris de bars és de 1.001 euros i per incompliment d’horaris en 

supermercats és de 600 euros. 

La taula següent detalla les sancions tramitades per barris: 

Descripció infracció Gòtic Raval Barceloneta Casc Antic Total 

Incompliment horari Bars i Restaurants 

3 2 1 0 
6 

Incompliment horari Supermercats 

16 1 1 0 
18 

Total 19 3 2 0 24 

Mesures per pal·liar el soroll a l’espai públic: Inspeccions sobre incompliments horaris 

venda d’alcohol i portes obertes en tot el Districte 

En aplicació del que preveu la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 

matèria de substàncies que poden generar dependència, per raons de seguretat pública, i en 

aplicació del que preveu aquesta llei, queda prohibida: 

● La venda, distribució o subministrament de begudes alcohòliques entre les 23 h i les 8 

h de l'endemà que es realitzin: 
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○ En establiments comercials. 

○ En establiments de concurrència pública que tinguin autoritzat el seu consum, 

quan la venda o subministrament no s'efectuï per al consum a l'interior de 

l'establiment o en terrasses o vetlladors degudament autoritzats. 

Durant el període comprès del 21 d’abril fins el 10 de juny s’han tramitat 18 sancions  

per incompliment d’horari de venda d’alcohol i 12 per establiments que tenien les 

portes obertes amb propagació del soroll a l’espai públic. 

 

Actuacions en relació a HUTs il·legals  

La direcció de Serveis d’Inspecció de l’Ajuntament de Barcelona és la responsable de dur a 

terme les inspeccions als habitatges d’ús turístic (HUTs) a tota la ciutat.  

Des del 21 d’abril fins el 10 de juny s’han fet 238 inspeccions i hi ha 33 procediments 

oberts. 

Actuacions en cannàbiques 

S’han iniciat els expedients de disciplina per corregir les deficiències detectades, amb un 

total de 62 expedients (hi ha associacions amb més d’un expedient obert).  

Els protocols són els següents: 

● Per manca de limitador: AS03. Molèsties per soroll en activitats (Diürnes). 

● Per activitat no ajustada a llicència: AA12. Activitats. Infraccions segons Llei 

18/2020. 

● Per les mesures contra incendis AA06. Activitats no concurrència pública (Activitat 

ajustada al comunicat però s'incompleix la normativa). 

S’està notificant l’obertura d’aquests expedients a les respectives associacions i actualment es 

troben en període d’al·legacions. 
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Actuacions detecció locals de càrrega de bateries elèctriques 

Es treballa conjuntament amb GUB amb la finalitat de redactar un protocol d’actuació davant 

la problemàtica emergent dels trixies i així detallar quines han de ser les actuacions a dur a 

terme en el cas de detectar l’activitat i la càrrega de les bateries. 

La problemàtica detectada es divideix en dos grups: els possibles incendis que poden generar 

la càrrega de bateries en domicilis particulars, i per altre banda els incendis produïts en 

garatges. Les vies d’actuació seran clarament diferenciades. 

La detecció d’aquestes localitzacions provenen de les queixes dels veïns o denúncies però 

també d’una tasca proactiva tant de GUB , inspectors de districte o dels Agents Cívics i 

pacificadors. 

A la darrera TPAC, l’11 de febrer, el Districte de Ciutat Vella presenta l’abordatge de la 

problemàtica de càrrega de trixies i altres VMP en la que es mostra la normativa d’aplicació, 

les rutes autoritzades a Ciutat Vella, la tipologia dels incidents produïts així com les 

actuacions, objectius i propostes per l’ actuació davant aquesta problemàtica. 

S’establirà un protocol d’adopció de mesures provisionals, una vegada detectada l’activitat de 

càrrega de bateria elèctrica, que determini quines seran les actuacions a dur a terme: Precinte, 

intervenir bateries... 

Es desenvoluparà aquest protocol al llarg de les properes setmanes. 

En total, al 2022 s’han precintat un total de 14 locals per una activitat relacionada amb 

la càrrega de bateries de trixies que generaven un risc per a la seguretat de les persones 

i bens de la ciutat. 

Intervencions de Trixis a l’espai públic per activitat sense llicència 

Elaboració del procediment operatiu dels cicles de més de dues rodes que efectuen servei de 

transport de viatgers amb contraprestació econòmica. 

La infracció és la corresponent a l’art. 63.4.d) de l’OUVEP i es classifica com una infracció 

molt greu  amb sanció de 1500 euros amb els descomptes corresponents del 65% a la 

incoació i el 40% a la proposta de resolució, a part de la liquidació de les taxes que es generin 

pel servei de grua i el dipòsit 

La incoació del procediment sancionador inclou la confirmació de la mesura provisional de 

decomís que efectua la GUB en el moment de detectar aquesta activitat a l’espai públic sense 

llicència. 

Resultat de les actuacions: 

●  Dimarts 21 de juny 2022: 4 trixis decomissats i portats als dipòsits municipals.  
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●  Dijous 23 de juny 2022: 3 trixis decomissats i portats als dipòsits municipals. 

Com a resultat es constata que des de la intervenció del 21 de juny ha desaparegut 

pràcticament l’activitat de trixis a l’espai públic. 

7. LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 

Obres en curs 

Les obres que s’estan realitzant actualment són les següents: 

● Casal i allotjaments de Gent Gran Mestre Casals i Martorell. La previsió de 

finalització s’ha actualitzat a abril de 2023 perquè s’han trobat restes arqueològiques 

al solar que ja s’han estudiat i actualment s’està executant la fonamentació. 

● Façana dels patis del Museu Picasso. Previsió de finalització a desembre del 2022.  

● Espais veïnificats del Gòtic: durant el 2022 actuarà a la plaça de la Mercè -2a fase-, 

plaça George Orwell i plaça de la Cucurulla.  

● Places regulades com Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) Raval. Previsió de 

finalització agost del 2022. 

Obres Finalitzades  

Les obres finalitzades són les següents: 

● Obres de pavimentació dels carrils laterals de la Rambla. Finalitzades el 6 de maig de 

2022. 

● Plaça Carme Simó (Mentrestant). Finalitzades el 22 de maig de 2022.  

● Tasques de reparació del paviment de pedra natural a tot l’ample del carrer de Tallers, 

entre el carrer de Jovellanos i la Rambla durant el 5 de maig 2022.  

● Obres de pavimentació del carrer del Carme i Riera Alta. Finalitzades el 10 de juliol 

de 2022. 

● Arranjament local 3 del passeig Marítim de la Barceloneta. Finalitzada el 8 de juliol 

del 2022. 

Via Laietana 

Continuen els treballs de renovació i millora dels serveis a la Via Laietana. 

Àmbit d’obres: Via Laietana en el tram comprès entre la pl. d’Urquinaona i la pl. d’Antoni 

Maura, banda Llobregat, i c. de Jonqueres. 

Vianants: s’habilita un pas per als vianants protegit i senyalitzat a la vorera banda Llobregat 

de la Via Laietana. La vorera banda Besòs roman sense afectacions. Al carrer de Jonqueres, 
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la vorera banda Llobregat queda amb una amplada reduïda i es recomana el pas per l’altra 

vorera. 

Bus: les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en sentit muntanya, mantenen el desviament per l’av. 

Marquès de l’Argentera, pg. de Picasso, pg. de Lluís Companys i rda. Sant Pere. Aquestes 

línies, en sentit mar, mantenen el seu recorregut habitual. El bus de barri 120 manté les seves 

parades a la Via Laietana. 

Vehicles: en sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. d’Antoni Maura i pl. 

d’Urquinaona està tallada (1). Des de la pl. Idrissa Diallo - Correus només pot accedir el 

veïnat, serveis i usuaris d’aparcament. En sentit mar, es manté un carril bus i un carril per a 

vehicles privats. Es manté el canvi de sentit provisional del carrer d’Ortigosa (2). L’accés al 

Palau de la Música es fa des de la Via Laietana i els carrers de Jonqueres i de Ramon Mas 

(3). 

Càrrega i descàrrega (DUM): es mantindran les zones de càrrega i descàrrega existents. 

Pàrquings: l’accés als aparcaments es podrà fer de manera habitual. 

Recordar que el Mercat de Santa Caterina i els comerços de la zona continuen oberts i es 

podrà arribar als aparcaments i guals de la Via Laietana 
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La Rambla 

La Rambla es troba actualment en un període de transició. Al més de maig es va poder 

realitzar la repavimentació i segons el calendari està previst que les obres s’iniciïn el mes de 

setembre del 2022.  

Terrasses 

Durant el 2020 i el 2021 a Ciutat Vella es van concedir 273 llicències de terrasses de les 678 

sol·licituds que es van rebre. Aquesta mesura excepcional per la situació de la covid-19 i la 

limitació de persones en l’interior d’establiments de restauració sense mascareta s’ha anat 

posposant fins a l’estiu del 2022. L’Ajuntament de Barcelona està treballant en el decret de 

consolidació per veure quantes de les llicències concedides es consolidaran i que es vol 

aplicar abans de juliol del 2022. 

Amb la tornada la normalitat després de la pandèmia l’activitat econòmica s’ha reactivat i el 

Districte torna a tenir un ús intensiu tant per part dels ciutadans com del visitant. Aquest fet 

impacta directament en els usos de l’espai públic, de manera que s’ha de gestionar de forma 

equilibrada per tal de donar el seu lloc a tots els agents implicats. 

Un fet diferenciador del Districte de Ciutat Vella vers la resta de la ciutat és la seva trama 

urbana del districte, una trama de nucli antic, amb carrers i voreres estretes i amb una forta 

pressió econòmica i turística que fa que l’equilibri dels usos de la via pública sigui un gran 

repte. 

Indicadors de seguretat  

Evolució de les trucades ciutadanes al 092/112 

L’evolució de les trucades al 092/112 a la ciutat de Barcelona el mes de abril i maig del 2022, 

reflecteix un increment del 6% respecte al mateix període de l’any anterior. 

A Ciutat Vella la major part de les trucades, en el mes maig del 2022,  estan relacionades amb 

fets penals (furts), la inseguretat (persones que causen inseguretat a l’espai públic) i les 

molèsties que generen les persones a l’espai públic i el soroll. 

Evolució dels incidents que ha gestionat la Guàrdia Urbana 

Pel que fa als incidents que gestiona la GUB a Ciutat Vella es van gestionar un 11% més de 

serveis.  

Anàlisi de les dades relatives als fets delictius a Ciutat Vella 

Indicador Juny 20- 

Maig 21 

Juny 21-

Maig 22 

Observació 



 

Ajuntament de Barcelona     57

   

  

Total de fets 

coneguts 

20.193 36.599 

+81,2 % 

La comparació entre el mateix període de l’any anterior demostra 

una gran tendència a l’alça (situació pandèmica amb restriccions 

Covid19). L’arribada de turistes i creixent activitat està generant 

també una major activitat delinqüencial a la via pública. 

Furts 8.714 21.056 

+141,6 % 

Els furts continuen essent el tipus delictiu més nombrós.  

Robatoris 

violents 

1.856 3.554 

+91,5 % 

La majoria dels robatoris violents es produeixen per la nit en 

zones properes a l’oci nocturn. 

Robatoris a 

vehicles 

1.094 1.609 

+ 47.1% 

Aquesta tendència continua a l’alça i especialment a l’interior de 

pàrquings.  El barri amb més fets és la Barceloneta. 

Delictes Contra 

la Salut Pública 

571 610 

-6,8 % 

L’activitat d’investigació i les preceptives entrades a 

“narcopisos” per part dels equips de GDU i Mossos, han fet que 

els fets coneguts per delictes contra la salut pública es redueixin. 

 

Activitat 

policial: 

Juny 20- 

Maig 21 

Juny 21-

Maig 22 

Observació 

Total detinguts i 

denunciats 

13.664 18.948 

+38,7% 

La tendència continua en augment, seguint la línia de l’augment 

de fets delictius.  

Per furt 3.485 6.879 

+97,4% 

L’augment de les detencions/investigacions realitzades per 

GUB+PGME ha augmentat de manera proporcional al número 

de fets denunciats. 

Per robatoris 

violents 

933 1.511 

+62 % 

La majoria dels robatoris violents es produeixen per la nit en 

zones properes a l’oci nocturn. 

Per robatoris 

interior de 

vehicle 

127  133 

+4,7% 

L’augment d’altres tipus de fets delinqüencials (furts i robatoris 

violents) ha fet que els recursos policials s’hagin redistribuït. 
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Per Delictes 

contra salut 

pública 

690 771 

+11,7% 

L’activitat d’investigació i les preceptives entrades a 

“narcopisos” per part dels equips de GDU i Mossos, han fet que 

els fets coneguts per delictes contra la salut pública es redueixin. 

Quant al Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de Ciutat Vella, el balanç de la tasca 

realitzada ha estat molt positiu, des del 1 de Gener de 2021 fins al 31 de maig de 2022: 

● Pisos on es venien drogues: En el marc del grup conjunt de GDU amb Mossos 

d’Esquadra i la Unitat d’Investigació de GUB, s’han realitzat un total de 51 entrades 

i perquisicions a habitatges dedicats a aquesta activitat. A més, s'han realitzat 2 

entrades i perquisicions a establiments de consum de cànnabis (Associacions). 

En aquestes accions s’han detingut/investigat a un total de 94 persones per delictes contra 

la salut pública, i en la majoria de casos s’ha pogut retornar l’habitatge, que estava en règim 

d’ocupació delinqüencial, al seu propietari, finalitzant amb l’activitat il·lícita que es donava a 

terme a l’habitatge i restablint la normal convivència veïnal. 

● A més, el Grup de Delinqüència Urbana continua centrat en la seva tasca de prevenir 

els furts i robatoris, adequant-se a les variacions en els tipus majoritaris de delictes per 

intentar prevenir fenòmens emergents. 

En aquest sentit, vist l’augment en els robatoris en interior de vehicle, actualment realitza 

diàriament accions de vigilància discreta en els diversos estacionaments del districte. 

Des de l'1 de març fins el 31 de maig: 

● S'han realitzat un total de 11 entrades i perquisicions a habitatges on es venien 

drogues, amb el resultat d' 18 persones detingudes. 

● A més, s'han realitzat 2 entrades i perquisicions a establiments de consum de cànnabis 

(Associacions) amb el resultat de 4 persones detingudes.  

 

Descripció de l’activitat relacionada amb la convivència  

Indicador Juny 20 -   

Maig 21 

Juny 20 

-   Maig 

21 

Observació  

Demanda al 112 

per venda 

ambulant. 

539 903 

+67,5 % 

L’obertura progressiva de la via pública en finalitzar la 

pandèmia ha fet que les dinàmiques socials es modifiquin, 

disminuint les molèsties per concentracions socials nocturnes 

(botellots) en els últims mesos degut també a l’acció policial 

al respecte, però augmentant altres usos. 
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Demanda al 092 

per consum 

d’alcohol a la via 

pública 

969 853 

-12 % 

La obertura progressiva de la via pública en finalitzar la 

pandèmia ha fet que les dinàmiques socials es modifiquin, 

disminuint les molèsties per concentracions socials nocturnes 

(botellots) en els últims mesos degut també a l’acció policial 

al respecte, però augmentant altres usos. 

 

 

 

 

 

Activitat policial: 

Denúncies per venda 

ambulant. 

8.488 12.595 

+48,4% 

Es trenca la tendència a la baixa acompanyant a l’augment 

de la demanda, fent que augmenti les denúncies.   

Llaunes comissades 57.628 85.721 

+48,7% 

L’augment de la venta ambulant fa que hi hagi més 

intervencions amb comís de llaunes 

Denúncies per consum 

d’alcohol a la via 

pública 

8.132 4.618- 

43,2 % 

S’ha reduït el número de denúncies de consum d’alcohol a 

via pública, ja que els establiments d’oci nocturn han tornat a 

obrir i realitzant la seva activitat sense restriccions. 

 

Neteja viària i recollida de residus 

Cuidem Barcelona 

Mitjançant plans d’ocupació (programes destinats a promoure la contractació laboral de 

persones aturades amb grans dificultats per trobar feina al mercat obert), cada any es proveeix 

d’un reforç addicional per tal de cobrir el període de necessitats més intenses. Es disposa de 

tres brigades pel Raval, dues pel Casc Antic i dues per Barceloneta, que són els barris que 

han tingut Pla de Barris i es poden acollir al programa de Treball als barris. Es reparteixen en 

torn de matí i de tarda, retirant objectes voluminosos fora dels punts de recollida, mantenint 

elements vegetals, i garantint la neteja de les àrees de jocs infantils.. 

Pel que fa a la recollida de residus, s’està duent a terme una campanya informativa enfocada 

a incidir en les pràctiques incíviques de veïns i comerços del Raval que abandonen els seus 

residus fora de contenidors i els deixen a la vorera. Es va iniciar el 13 de juny i està prevista 

fins l’1 de juliol, però en funció dels resultats i de la disponibilitat de l’equip d’informadors, 

es podrà prolongar en el temps. Tornaran a estar a Ciutat Vella a l’agost, setembre, octubre i 

desembre. 
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El personal adscrit a la campanya és de 4 informadors/res ambientals (una de les persones 

informadores és de parla urdú). 

Descripció de l’acció: 

L’acció informativa té com a finalitat reconduir les males pràctiques, promoure un canvi 

d’hàbits i iniciar accions informatives massives a comerços del barri. 

Els missatges a transmetre van adreçats als següents objectius: 

Preservar el civisme a l’espai públic del barri així com actuar per tal de minimitzar la brutícia 

derivada de l’oci i l’ús d’aquest. 

● Informar i sensibilitzar als usuaris sobre la importància de no abandonar els residus a 

la via pública i la correcta utilització dels contenidors. 

● Informar als usuaris dels diferents espais del barri i col·laborar amb els serveis públics 

detectant desperfectes i disfuncions que afectin als objectius del servei com 

contenidors d’escombraries o papereres plenes. 

● Promocionar entre la ciutadania les accions informatives que es duran a terme als 

comerços. 

Zones d’actuació 

S’actuarà en les zones de les bústies de pneumàtiques, contenidors desbordats i bosses 

abandonades.  

Dintre del marc de la campanya d’estiu de civisme i convivència, en aquest barri també es 

visibilitzaran pràctiques incíviques enganxant uns adhesius removibles a les papereres, 

contenidors i bústies pneumàtiques on es detectin un major número d’incidències. 

Seguiment de la implantació de la nova contracta a Ciutat Vella: 

S’han canviat ja 484 contenidors d’un total de 1.075, per tant, un 45% dels contenidors ja són 

del nou model de recollida. 

Botellot 

La neteja dels espais on es fan el botellots es fa els divendres i dissabte nit amb equips de 

botellot amb una caixa oberta per recollir restes de botellot. A Ciutat Vella hi ha 2 equips de 

3 persones. Es fa cada setmana un informe amb fotos. Es fa altres places, Pl. dels Àngels, Pg 

del Born, Pg Lluís Companys, Pl de la Mercè, Pl. Emili Vendrell, etc. S’aplica un tractament 

de neteja amb aigua dual de dilluns a diumenge en torn de  nit els 7 dies de la setmana. 

Enllumenat  

Fent seguiment de les actuacions que van sorgir de les rutes d’enllumenat que es van fer als 

quatre barris de Ciutat Vella. Es van detectar 90 intervencions de diferent abast per a tot el 
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districte. Un bon percentatge d'elles s'han resolt i la resta estan pendents de dotació 

econòmica (400.000 €) per poder-se executar. 

Al barri de la Barceloneta, durant la passejada, es van detectar 10 intervencions per a la 

millora de l’enllumenat i els punts foscos del barri. D’aquestes s’han executat 4 accions i hi 

ha previstes 2 actuacions més durant el 2022. Les altres 4 actuacions es duran a terme el 

primer trimestre del 2023. 

Al barri del Raval es van detectar 34 intervencions a realitzar de els quals s’han executat 25, 

la resta estan previstes d’ executar durant el 2022. 

Al barri del Gòtic es van detectar 24 actuacions de les quals ja s’han dut a terme 21, hi ha 

previst executar 2 més durant el 2022 i quedarà una actuació pendent que es durà a terme el 

primer trimestre de 2023. 

Al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es van detectar 14 actuacions durant les rutes 

d’enllumenat d les quals ja s’han dut a terme 11, hi ha una intervencions pendents de dotació 

pressupostària i una actuació que es durà a terme durant el primer trimestre del 2023. 

Finalment, a la Rambla està previst un conjunt de 8 actuacions que es duran a terme al llarg 

del 2022. 

Mobilitat 

 Decret de VMP 

El 27 de maig de 2022 es publica en el BOP l’anunci de restricció dels VMP com s’ha fet en 

els darrers anys 

 “APROVAR inicialment, pel que fa al territori del Districte de Ciutat Vella, la prohibició 

de la circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als que fa 

referència l’article 14 ter, apartat 4, lletra e (referit només als vehicles del tipus A, B i C1 i 

que suposin un activitat d’explotació econòmica) de l’Ordenança de 27 de novembre de 

1998, de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, introduït per la Modificació de la 

mateixa, aprovada pel Ple del Consell Municipal en sessió del 26 de maig del 2017 

(publicada al BOPB de 16 de juny del 2017); en el sentit que la prohibició només és 

d’aplicació fora de les rutes regulades a l’Annex X de l’Ordenança.” 

Afectacions obres estiu al Metro 

Talls a les estacions de Liceu i Drassanes per obres a l'L3 entre juliol i agost 

Seguint amb el pla de TMB per eliminar l’amiant de tots els vehicles i instal·lacions del 

metro, aquest estiu es realitzaran actuacions a les estacions de Liceu i de Drassanes. 
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Les feines començaran a Liceu de l’11 al 19 de juliol i els trens no efectuaran parada en 

aquesta estació en direcció a Zona Universitària. Posteriorment, del 20 al 31 de juliol els trens 

no s’aturaran a Liceu, però ara en el sentit contrari, en direcció a Trinitat Nova. 

Ja a l’agost,  de l’1 al 17, l’estació de Drassanes quedarà directament sense servei per poder 

portar a terme les tasques d’eliminació dels materials amb amiant. En aquesta ocasió, donada 

la proximitat de les estacions properes, no hi haurà servei de bus llançadora durant aquest 

període de temps en el qual Drassanes quedarà fora de servei. 

Com a alternatives de transport, de cara a les afectacions de juliol TMB recomana utilitzar les 

línies de bus convencionals V13 i 59 o anar caminant, i a l’agost proposa les línies de bus 

convencionals D20, H14, V13 i 59. 

Aquestes feines per eliminar l’amiant es realitzaran complint totes les mesures de seguretat i 

amb el mínim d’afectacions possibles al servei de la xarxa de metro. Formen part del pla de 

desamiantatge de l’entitat, que mostra un cop més el compromís de TMB per acabar amb 

l’asbest a tota la xarxa. De fet, recentment van arribar els primers trens de la sèrie 7000, que 

permetran eliminar aquest material dels vehicles a la xarxa de metro. 

Decret guiatge 

El 23 de juny de 2022 es publica en el BOP l’anunci S’aprova el decret que limita els grups 

turístics i prohibeix altaveus als guies en carrers i places de Ciutat Vella 

● També limita el nombre de grups que coincideixin en places i espais d’interès turístic 

i regula un sol sentit de circulació en alguns carrers. 

● L’incompliment es podrà sancionar, per estar fent una activitat sense llicència a 

l’espai públic, amb fins a 3.000 euros. 

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un decret per delimitar, a 15 persones, els grups guiats 

amb finalitats turístiques pel districte de Ciutat Vella. També prohibeix l’ús dels altaveus per 

a les explicacions, per fomentar l’ús d’audioguies.  

El decret, que s’ha publicat avui oficialment, estableix també un sentit únic de circulació per 

alguns espais on s’ha considerat necessari intervenir-hi per harmonitzar els usos i activitat 

d’aquests guies amb la vida quotidiana dels i les veïnes. 

El decret, que s’ha publicat avui oficialment, se sotmet ara a un període d’exposició pública i 

d’al·legacions. Està previst que, un cop resoltes aquestes, entri en vigor previsiblement en uns 

trenta dies. 

El text normatiu estableix fluxes de sentit únic en carrers i places per als grups guiats, una 

obligació que permetrà millorar la circulació en espais especialment atapeïts del districte. 

Aquests són: 

● Plaça Sant Felip Neri: accés pel C/ Montjuic del Bisbe i sortida pel C/ Sant Felip Neri 
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● C/ de Salomó ben Adret: muntanya sentit mar 

● C/ Sant Honorat: mar sentit muntanya 

● C/ del Bisbe: muntanya sentit mar 

● C/ Paradís: muntanya sentit mar 

● C/ Marlet: Llobregat sentit Besòs 

● C/ Call: Besòs sentit Llobregat 

● Plaça Isidre Nonell: entrada per Plaça del 8 de març i sortida per Plaça Isidre Nonell 

● Accés a la zona d’encotxament i desencotxament del Passeig Colom: pujada C/ 

Regomir i baixada C/dels Lledó  

● Plaça Santa Maria: C/ Argenteria, cap a Plaça Santa Maria, cap a Fossar de les 

Moreres, cap a Passeig del Born 

El decret també estableix que l’activitat de guiatge al Districte de Ciutat Vella ha de tenir lloc 

en circulació sense aturades, especialment en els moments d’elevada afluència de vianants. 

A més, estableix aforaments màxims en aquells espais i monuments que requereixen una 

explicació in situ, la qual “haurà de ser breu en dies de molta afluència de grups”. 

Així, s’establirà un màxim de grups en el mateix espai en els següents llocs: 

● Plaça Sant Jaume 8 grups 

● Plaça Reial 8 grups 

● Plaça del Rei 5 grups 

● Fossar de les Moreres (situant-se a les vores) 3 grups 

● Passeig del Born 3 grups 

● Façana de Santa Maria del Mar 3 grups 

● Plaça del Pi 3 grups 

● Plaça Sant Felip Neri 2 grups 

● Plaça Isidre Nonell 2 grups 

● Carrer de Salomó Ben Adret / Placeta Manuel Ribé i entorns 2 grups 

● Plaça de la Barceloneta 1 grup 
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● Façana del Palau de la Música (Plaça Lluís Millet) 1 grup 

En relació amb l’incompliment, aquest decret permetrà sancionar les activitats que no 

s’ajustin al decret per estar fent una activitat sense llicència a l’espai públic, recollit en 

l’ordenança de les Vies i els Espais Públics. Aquest incompliment es pot sancionar amb fins a 

1.500 euros, arribant a imports de 3.000 euros per reincidència.  

8. PLA DE BARRIS 2021- 2024  

Després d’haver realitzat el procés de participació a finals de 2020 i principis de 2021 i 

presentat el Pla de Barris del Raval 2021-24, en l’actualitat s’estan desplegant les seves línies 

de treball que han de tenir, els propers anys, un impacte positiu al barri en el treball contra els 

efectes de la desigualtat.  

Educació i salut pública  

En aquest nou Pla de Barris 2021-2024 es crea una nou àmbit de treball conjunt de les 

accions educatives i de salut, especialment de salut comunitària, per tal de vincular al màxim 

aquests dos vectors tan importants al treball contra les desigualtats. 

Dins d’aquest àmbit, per seguir donant suport i desplegar equips psicosocials als centres 

educatius públics del Raval a les escoles i als dos instituts els i les educadores socials que fan 

una tasca molt important amb els equips directius d’acompanyament psicosocial a les 

famílies i fan de vincle comunitari amb els recursos i serveis desplegats al barri. S’han 

realitzat trobades trimestrals per donar suport en el disseny dels plans d’actuació per centre i 

per reforçar el vincle amb els recursos de proximitat que poden fer-ne ús les famílies del 

Raval. A més, s’ha incorporat una educadora social a dues escoles bressol, oportunitat també 

per treballar programes que fomentin la transició escolar en totes les etapes educatives (des 

de bressol a secundària). 

En quan a l’etapa d’estudis superiors i universitaris, des del programa Prometeus, es realitza 

l’acompanyament a joves per tal que assoleixin amb èxit la finalització d’estudis superiors 

universitaris. Dels 80 joves que actualment participen del Prometeus Raval, 19 han entrat 

aquest curs a la universitat i 15 s’han graduat. En aquest sentit, sumant l’acompanyament a 

l’etapa universitària, s’ha iniciat una nova línia d’innovació, Prometeus Laboral, a partir del 

treball conjunt amb Barcelona Activa per desplegar circuits prelaborals d’ocupació jove, 

formació i homologació de nivell d’idiomes i altres recursos pensant en la incorporació al 

món laboral. Des del programa s’ha impulsat una nova línia d’assessorament jurídic per 

resoldre situacions administratives dels joves. 

Per altra banda, la línia d’educació i cultura de Pla de barris, emmarcada en el Programa de 

Caixa d’Eines ha començat el seu desplegament aquest curs escolar. S’han realitzat reunions 

amb totes les direccions dels centres educatius per conèixer oportunitats i voluntats de cara a 

desplegar projectes artístics i de la branca de ciències que siguin estructurals, que es sumin 

dins de la programació curricular de cada centre i que esdevinguin aprenentatges singulars 

per tot l’alumnat del Raval. Això significa també potenciar les relacions i sinèrgies amb tota 
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la xarxa d’equipaments culturals del Raval i els seus serveis educatius en el disseny i 

execució d’aquests programes artístics impulsats des de la Caixa d’Eines. 

Des de Caixa d’eines també s’ha treballat sobre un nou mapa d’extraescolars, que aporta una 

visió global i el coneixement de l’oferta existent com a punt de partida per impulsar nova 

oferta d’extraescolars d’activitats artístiques i culturals diversificada en els diferents centres 

en el curs escolar proper. 

En aquest àmbit, aquest curs escolar s’ha activat el projecte Menjallibres 2.0, activitat 

extraescolar de suport al reforç en competències bàsiques en l’àmbit lingüístic i 

l’aprenentatge, que s’implementa a les escoles de primària del Raval. Han participat 62 nens i 

nenes, de 2n i 3r de primària i s’han realitzat activitats conjuntes de participació amb 

famílies. Es preveu tornar a tenir aquest programa el curs escolar que ve. 

En l’apartat d’intervencions i millores dels centres educatius, s’està treballant en les  

actuacions necessàries per reconvertir les sales d’actes dels dos instituts públics, l’Institut 

Milà i Fontanals i l’Escola Milà/Institut Taradell, en sales de cultura, això significarà no 

només que els centres milloren les seves instal·lacions dins d’horari lectiu, sinó que es 

guanyen dos espais nous per impulsar programació cultural i comunitària de proximitat fora 

d’horari lectiu. Les obres de millora es realitzaran durant el període d’estiu. 

S’ha realitzat amb un grup de 15 joves un projecte de fotografia, per oferir noves eines 

d'expressió i competències a partir de eines digitals i audiovisuals, que va finalitzar amb una 

exposició al centre cívic. Es preveu donar continuïtat al curs que ve. 

En salut comunitària, es continua focalitzant en actuacions per reduir les situacions 

d’aïllament i de solitud, en el foment d’estils de vida saludables, la salut mental i la vetlla per 

l’accessibilitat als serveis públics de salut, amb una mirada especial amb les diversitats 

existents al Raval,  per aquelles comunitats o col·lectius on menys arriben els recursos 

existents.  S’han activitat de nou les activitats intergeneracionals, el programa parlem de 

salut, l’escola de Gent Gran, la dinamització dels Horts i s’han ampliat els grups de 

caminades, inclosa una amb gossos. Així mateix s’ha iniciat les trobades intergeneracionals 

amb relat d'històries de vida de gent gran a partir de projectes d'APS Aprenentatge i Servei, 

amb instituts del barri. 

Des del programa cos i dolor, que treballa amb una intervenció terapèutica grupal amb dones 

d’origen cultural divers amb recorreguts migratoris, s’ha finalitzat la segona edició i s’han 

realitzat les 3 trobades d’enxarxament comunitari  per vincular a recursos i projectes de 

proximitat a les dones participants. Es treballa en una tercera edició degut a la seva alta 

demanda i resultats de les participants. 
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària  

El mes de juny han finalitzat els tallers de creació fotogràfica per a joves de 15 a 19 anys, 

amb l’acompanyament de fotògrafes de referència. El grup ha estat configurat per 15 joves 

del Raval i el taller ha culminat amb una exposició i mostra de fotografies presentades i 

relatades pels propis participants. 

S’està treballant en el redisseny al context actual del projecte desplegat sota el nom de 

kn60lab. Aquest projecte comptarà en el seu nou desplegament  amb un local públic temporal 

previ a la habilitació de les naus en planta baixa de Can Seixanta. 

Per una altra banda, el mes de juliol es  finalitzaran les actuacions necessàries per la millora 

de la xarxa wifi municipal per dotar d’alta velocitat als equipaments de proximitat del barri, 

els dos casals de gent gran, la biblioteca Sant Pau i Santa Creu, el centre civíc i el casal de 

barri Raval i l’antiga escola Massana. La instal·lació d’antenes ja està feta i es preveu que a 

finals de juliol ja estarà actiu aquest servei. 

Habitatge  

Continua amb un nou impuls econòmic i d’enfoc el programa de rehabilitació ja desplegat 

l’anterior mandat de Finques d’Alta Complexitat que té per objectiu l’acompanyament tant 

tècnic com social i econòmic a aquelles finques més vulnerables per a poder realitzar la 

rehabilitació dels seus elements comuns repercutint en positiu a la seva qualitat de vida. 

Ocupació, impuls econòmic i economia social 

L’àmbit de l’ocupació, l’impuls econòmic i la potenciació de l’economia social és un dels 

àmbits prioritaris, la situació arrel de la pandèmia ha significat un augment significatiu en la 

precarietat laboral i en les  de situacions de vulnerabilitat social degut a l’increment de 

persones que es troben en situació d’atur, des d’on s’impulsen programes formatius i 

d’experienciació laboral per tal d’accedir al món laboral, el  Programes com barri d’oficis o el 

de regularització de persones en situació irregular són alguns exemples. 

Des del mes de març, s’ha posat en marxa el servei per l’homologació d’estudis o 

d’acreditació de competències laborals . Des d’aquest servei s’acompanya i assessorar a 

persones que tenen una formació en els seus països d’origen i necessitin tramitar la seva 

homologació. En aquests moments, s’està fent l’acompanyament a 14 persones, 9 per 

homologacions d’estudis i 5 per acreditació de competències professionals. 

S’han impulsar dues formacions a mida en economia bàsica, una amb pares i mares del Casal 

dels infants i ja està planificada la formació amb grups de dones de l’entitat El Lloc de la 

Dona. 

S’ha començat un nou programa de CP de cures amb dones, un programa que s’orienta 

específicament a dones i treballat en el marc de la Mesura de Govern d’Economia Feminista: 
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Per a la millora de les condicions econòmiques, socials i laborals de les ocupacions més 

feminitzades i precaritzades. 

A més, en codisseny amb la Xarxa laboral, s’ha treballat en un programa prelaboral per 

col·lectius més vulnerables (principalment, atur de llarga durada). 

De de Pla de Barris, s’amplia l’abast i contingut del programa comerç a Punt al Raval i es 

preveu, per aquells comerços que en puguin necessitar, un servei de mediació/traducció 

cultural. 

Durant la pandèmia un dels nous serveis implementats és la XARSE, Xarxa de Resposta 

Socioeconòmica,  en que s’ofereix un servei integral d’acompanyament i suport en els tràmits 

i ajudes a les persones en situació de més vulnerabilitat, i des del gener fins al mes de juny 

s’han atès 478 persones. 

Durant els mesos de maig i juny, tant l’ingrés mínim vital com el complement a la infància 

continuen sent les atencions més sol·licitades per la ciutadania. 

També es continua oferint un alt volum de suport en la sol·licitud de la Renda Garantida de 

Ciutadania. 

Duran els mesos de maig i juny, s’han realitzat 4 càpsules formatives grupals, per fomentar la 

capacitació digital dels usuaris i usuàries de la XARSE, en temàtiques recurrents del servei. 

 

Suport al Programa Comerç a Punt 

Un altre dels projectes desenvolupats durant la pandèmia amb un notable èxit ha estat el 

Concilia, servei de canguratge gratuït per a famílies amb poca xarxa social que permet tenir 

cura dels menors d’edat a càrrec puntualment i disposar de temps per a la formació, cerca de 

feina, tràmits, visites mèdiques, espais de respir, etc. Es garanteix la continuïtat del servei 

durant tot el curs escolar 2022-23, que també inclou l’atenció a petita infància, atenen a la 

franja d’atenció des d’1 a 12 anys. El servei es cobreix de dilluns a divendres per les tardes i 

el dissabte durant el dia. 

El Banc de Recursos Mancomunats és una altra de les iniciatives iniciades l’anterior mandat 

que es prioritza en continuïtat i nou impuls, amb el servei de mancomunació de recursos per a 

les activitats a la via pública i als serveis tècnics vinculats que permeten la contractació de 

joves del barri en un marc d’economia social i solidària. El Banc de Recursos ha pogut, per 

tant, formar i contractar a diversos joves del barri donant-los una primera experiència laboral 

en la gestió tant d’infraestructura com de tècnica d’esdeveniments a la via pública, amb 

exemples diversos com les diferents Àgores del projecte Cultural de Rambla, el Festival 

Ravals, sessions de processos de participació a l’espai públic o les festes majors dels barris de 

Ciutat Vella. 
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Espai públic i accessibilitat  

Referent a l’habilitació de Can Seixanta s’està treballant en l’actualitat en el projecte tècnic 

d’estanqueïtat de tot l’edifici i emmarcada en l’acord de pressupostos específics per ciutat 

vella. Durant el 2023 es preveu la redacció i execució de la consolidació estructural de tot el 

complex i l’habilitació de les naus de planta baixa com a espai juvenil on reubicar les 

dinàmiques creades amb el projecte kn60lab i com a espai polivalent obert al barri. S’està 

treballant en el Pla funcional que estructurarà els futurs usos dels espais habilitats. 

La part final d’aquesta habilitació de les naus anirà lligada a un programa de formació i 

experimentació ocupacional amb joves, partint de l’experiència “teixim barris” realitzada fa 

dos anys al barri gòtic en inserció laboral a través de la rehabilitació de pisos per a gent del 

barri, també en el marc del Pla de Barris. 

A la plaça Fleming/Gardunya es treballa per fer una sessió de retorn obert a ciutadania per 

explicar les actuacions fetes dins del procés de participació i la presentació de l’avantprojecte. 

La Intervenció preveu  potenciar les dinàmiques de joc i estada intergeneracional marcades 

pel model de ciutat jugable i atenent la mirada específica de l’urbanisme feminista, incloent 

les diversitats pròpies del barri.  

A la plaça Castella ja s’ha avançat en el projecte executiu, i al juliol s’ha realitzat una sessió 

de contrast i presentació del projecte a l’escola. 

A l’espai dels Jardins d’Horts de Sant Pau, transformació iniciada l’anterior mandat, es 

treballa per executar la fase 2 del jardí participat a la cota alta de la plaça i en el disseny de la 

fase 3 que ha d’incloure altres actuacions complementaries a les ja realitzades (pumptruck, 

cistelles, espai de gossos...) per tal d’acabar de configurar l’espai amb un caràcter 

eminentment local vinculat a l’ús cultural, esportiu i lúdic amb especial atenció als usuaris 

infantils i familiars. En aquests moments es treballa a nivell d’avantprojecte per acotar el 

projecte executiu i la licitació d’obres corresponent. 

En relació a la plaça dels Àngels, en els mesos anteriors s’ha treballat un procés de diagnosi 

tècnica i recollida d’informació de les accions que impacten a l’àmbit els propers anys 

(ampliació MACBA, nou CAP, pla de mobilitat...). El 12 de juliol es realitza una sessió de 

treball per apuntar els propers passos de l’actuació. 

En aquests darrers mesos, s’està treballant sobre l’àmbit d’estudi i d’actuació dels entorns de 

Dolors Aleu com a millores d’actuació en el Raval Sud. Es treballa també amb els agents de 

la zona del voltant de Dolors Aleu per a plantejar dinamitzacions amb els usuaris de la zona. 

9. PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA 

Ens trobem entrant al tercer semestre de desplegament efectiu del Pla d’Acció després de la 

seva presentació el juny 2021 com a culminació d’un exhaustiu procés de participació que 

durant diversos mesos va recollir el parer i l’aportació de veïnat i agents clau de la zona per 

marcar les línies prioritàries de treball del Pla. Aquestes es classifiquen en quatre grans blocs 

amb les següents accions en desplegament. 
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Dinamització socioeconòmica  

S’està treballant amb els principals entitats socials i d’activitat econòmica de l’entorn una 

proposta de suport a la contractació de joves en situació administrativa irregular mitjançant la 

complementació de les subvencions existents a tal efecte. L’objectiu és poder arribar als joves 

de la plaça que puguin tenir una contractació professionalitzadora i una possibilitat de 

regularització administrativa. Ens hem reunit amb les 6 entitats de la zona que s’ha presentat i 

tenen ja otorgada la resolució provisional de la subvenció ACOL i que serà a les entitats que 

establirem l’acord econòmic igual per persona amb contrapartides de retorn social al Pou de 

la Figuera. Així mateix es planteja de cara al segon semestre la possibilitat de tenir una bossa 

d’hores de suport jurídic a aquestes entitats per tal de poder facilitar les passes jurídic-

administratives necessàries. 

El procés de compra de locals a Ciutat Vella, i concretament a l’àmbit del Pou, està molt 

avançat amb un local per formalitzar la seva compra i paral·lelament el desplegament de la 

tercera edició de Baixos de Protecció Oficial amb tres locals molt propers als Jardins. 

Programes de suport al comerç existent com el “comerç a punt” de Barcelona Activa 

continuen actius com a política de ciutat i es fa un especial reforç mitjançant la dinamitzadora 

de l’espai per fer-los arribar als nous comerciants. Així mateix durant aquest estiu es farà un 

casal amb joves de la plaça basat en la pintura mural i graffiti a les persianes de comerços de 

la zona. 

Activitats i usos de l’espai públic 

La dinamitzadora ha coordinat tot el calendari d’activitats que passaran al Pou de la Figuera 

durant els propers tres mesos i es veuran reflectits a una torreta informativa a la plaça i a un 

programa de mà que es repartirà a les bústies dels domicilis propers. L’objectiu és visibilitzar 

les activitats impulsades pel Pla d’Acció i per totes les entitats de l’àmbit que realitzen 

accions i dinàmiques culturals i comunitàries a l’espai, un total de més de 15 associacions i 

equipaments. 

La dinamitzadora té presència a la plaça dues tardes a la setmana amb un carret de jocs de 

taula i jocs dinàmics.  S’ha realitzat la contractació d’un jove molt vinculat a la plaça 

mitjançant l’equipament de joves Palau Alòs per a donar suport aquest estiu a la 

dinamitzadora les tardes d’activitat degut a l’augment de gent que utilitza l’espai i la 

impossibilitat de realitzar la tasca de dinamització i mediació una sola persona. 

En el marc de les festes Majors el Pla d’Acció ha impulsat activitats de caire infantil i 

familiar com son els jocs d’aigua inflables del dia 27 o el concert infantil de “Lali Begood” 

que serà precedit per una breu presentació dels resultats de la participació infantil i familiar 

pel redisseny de l’espai de jocs de la plaça i del avantprojecte resultant.  
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Millores de l’espai públic 

Un cop feta la participació veïnal per a la redisseny de tot l’àmbit dels Jocs del Pou de la 

Figuera, els arquitectes estan desenvolupant l’avantprojecte que, com s’ha explicat abans, 

serà explicat conjuntament amb el retorn de la participació abans de la festa-concert infantil  

en el marc de les festes majors. Es treballa amb el calendari de tenir el projecte executiu just 

després d’estiu i l’inici de les obres durant l’inici del 2023. 

Paral·lelament s’ha fet un Pla de Millores puntuals d’elements urbans de la globalitat dels 

Jardins de Pou de la Figuera que compta amb la renovació del mobiliari urbà, noves cadires i 

un nou banc circular rodó proper a la figuera, millores d’accessibilitat a la tarima, 

recol·locació de les cistelles i porteries per fer compatible l’ús esportiu amb el cultural a la 

tarima, millores a la font, etc. S’ha fet un primer contrast de les accions amb veïnat i resta 

pendent la presentació definitiva de les accions planificades. 

Comunicació i xarxes 

En el marc de la creació de la Xarxa de Comunicació Comunitària del Casc Antic s’ha vetllat 

per a que tingui especial presència les entitats i equipaments del voltant del Pou de la Figuera 

per a poder implementar a aquest àmbit les eines i mecanismes de comunicació que es creïn i 

que ajudin els propers mesos a tenir més capacitat d’enxarxament i visibilització en positiu de 

l’àmbit i les seves activitats. S’està treballant amb el Districte com vetllar per la continuïtat 

d’aquesta línia de treball. 

Aquest mes de juny s’ha realitzar la Taula de Seguiment presencialment a la plaça sen una 

oportunitat per a fer seguiment amb els assistents de l’estat de totes les línies de treball 

actives i les que estan previstes activar els propers mesos.  

10. PLA D’ACCIONS DE MOBILITAT DEL RAVAL 

S’inicia una nova fase del Pla d’Accions de Mobilitat del Raval amb la creació de noves àrees 

d’estacionament multiús que permeten incrementar i guanyar 256 places noves de càrrega i 

descàrrega de mercaderies, amb horari més reduït: de 9.00 a 13.00 hores a l’interior del barri. 

Al perímetre del Raval, l’horari de la càrrega i descàrrega es manté de 8.00 a 20.00 hores. 

Increment de  les  hores d’estacionament  exclusiu per a residents. 

Aquestes noves àrees faciliten altres usos dels espais, fora de l’horari destinat a la càrrega i 

descàrrega. D’aquesta manera,  algunes de les zones  es reconverteixen en  estacionament 

exclusiu per a residents, incrementant el nombre d’hores  per al veïnat:  de 13.00 a 9.00 

hores. Altres espais es destinen a aparcament per a motos i en  algunes de les zones no es 

permetrà  l’aparcament i resten com a espais  per a la millora de pas dels vianants. 

Implementació de les àrees d’estacionament multiús 

La implementació d’aquests nous espais, la modificació dels existents i la senyalització 

corresponent a cadascuna de les places es farà per fases. La primera s’inicia dilluns 27  de 
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juny a la zona sud del Raval i s’estendrà durant el mes de juliol per les zones del centre i nord 

del Raval. 

El total de 256 noves places  queden  repartides en els següents trams: 

Raval Sud: sumarà un total de 38 places i es distribueixen entre: 

● Nou de la Rambla, carrer de l’Arc del Teatre, avinguda del Paral·lel, Plaça Ramon 

Berenguer el Vell i Portal de Santa Madrona 

Raval Centre: 112 places  que es distribueixen entre: 

● Marquès de Barberà, Unió,  Sant Oleguer, Rambla del Raval, Sant Rafael i Sant Josep 

Oriol, Arc de Sant Agustí, Junta de Comerç, Ronda de Sant Pau i Hospital. 

Raval Nord: 106 espais entre les localitzacions següents: 

● Ronda Sant Antoni i Riera Alta; entorns de plaça Castella  i Terenci Moix, plaça dels 

Àngels, Montalegre,  plaça Vicenç Martorell, plaça Pedró; Egipcíaques, plaça 

Bonsuccés, Pintor Fortuny i  Joaquin Costa. 

L’objectiu principal  d’aquesta acció és augmentar el nombre d’espais destinats a la càrrega i 

descàrrega  per evitar aparcaments irregulars, reduint  l’horari  a la franja del matí;  i   

garantir   la funcionalitat de la distribució urbana de mercaderies de manera eficient, adaptada 

a les noves formes de distribució  i consum, i alhora compartir els espais amb altres usos per 

a residents i vianants. 

Aquests canvis formen part del Pla d’Accions de Mobilitat al Raval que es va iniciar el 

desembre de 2021 amb  la restricció horària de cotxes a l’interior de la trama urbana, i  el 

canvi de sentit de circulació de quinze carrers del Raval  per reduir el trànsit de pas i  

mantenir l’accessibilitat en vehicle privat per a residents i serveis del barri. D’aquesta 

manera, es pretén  fer compatible la qualitat de vida dels i les veïnes del Raval amb l’activitat 

econòmica que hi ha al barri, però prioritzant els vianants com els veritables protagonistes de 

l’espai públic i el transport sostenible. 

11. FESTES MAJORS O FESTIVITATS CULTURALS 

Gòtic 

S’ha celebrat la revetlla de sant Joan a la plaça de la Mercè organitzada per la Negreta, sense 

incidències i amb bona participació. 

Llimonades 

Per el mes de juliol destaca la programació del Llimonades organitzat per el centre cívic. 

S’inaugura el 30/06 a les 19:00h. Durant una setmana s’organitzen tallers, concursos de 
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cuina, campionat de futbolí, projeccions de cinema a la fresca a Sant felip Neri i Plaça de sant 

Just. 

Per el 9 de juliol , dins del programa del Llimonades s’organitza la 11ena edició dels Sant 

Fermines, un referent del barri capitanejat per el bar Bidasoa, amb jocs infantils, recorregut 

imaginari de brous , paella popular i concerts fins a les 24h a la plaça de la Mercè. 

Festes de Sant Roc.  

S’estan organitzant les reunions per a la preparació de les festes de Sant Roc enguany amb 

una colla convidada de Zamora.   

Raval 

Primavera veïnal 

El 21 de maig es va celebrar a la Plaça Folch i Torres la primavera veïnal. Per temes de Covid 

s’havia ajornat la Ravalstoltada i les entitats organitzadores van  decidir reconvertir-la en 

aquesta activitat. Hi havia espais de jocs, paella popular i per la tarda batucades, disfresses i 

concert. La valoració ha estat molt positiva.  

Festa de les escoles bastoneres 

El 27 de maig es va celebrar la festa de les escoles bastoneres a l’avinguda de la Catedral. 

Van participar 6 escoles de primària que durant l’any aprenen el ball de bastons. 

Festa dels Cors del Raval 

Després de dos anys es recupera la festa, hi participen les SCR Rosa d’Abril, Girasols, Lo 

Picarol i els Moderns. 

            

  

Ou com balla 

Es tracta d’una activitat organitzada per les Catifaires del Raval i Impulsem, aquest any van 

decidir guarnir només la font dels Jardins de Rubió i Lluch. La idea de cara l’any vinent és 

recuperar la col·laboració amb l’escola Elisabets i reprendre l’activitat al Jardí dels 

Tarongers. 
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Revetlla de Sant Joan 

23 de Juny, l’Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana, recupera la celebració 

de la revetlla de Sant Joan a la Rambla del Raval. Des de l’entitat calculen una afluència 

d’unes 100 persones a les diverses activitats: havaneres, sopar i concert. 
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Festa Major del Raval 

Ens trobem a la fase final de l’organització. Destacar que s’ha recuperat, si no superat, el 

número d’activitats habituals. Hi participaran les entitats que ja ho feien habitualment i se 

n’hi suma alguna de nova. 

Casc Antic 

El 28 d’abril es va convocar una trobada de l’espai comunitari del Casc Antic, amb el títol, 

TAULA DE TAULES, on les diferents taules i projectes comunitàries de barri van poder 

explicar els seu funcionament a les entitats i col·lectius del territori. 
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El 15 de juny va tenir lloc la Cloenda de l’Escola d’envelliment Actiu del Casc Antic 

promoguda per Taula Gent Gran Casc Antic, a l’Espai Jove Palau Alòs, amb la participació 

de Riborquestra. 

 

El 23/6/22 va començar la Festa Major del Casc Antic, amb un total de 62 activitats 

programades en diferents espais del barri. 
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S’ha recuperat el nombre d’activitat habituals, amb  la incorporació de noves propostes i 

noves ubicacions.        

El 26 de juny dins del marc de Festa Major, el Pla d’Acció del Pou de la Figuera va fer una 

convocatòria familiar, que va incloure un petit retorn del procés participatiu de l’espai jugable 

del Pou i un concert familiar. 

 

Barceloneta 

Al mes de maig vam finalitzar amb els actes de les festes de la Primavera: 

21 de maig: La 30a trobada de Gegants de la Barceloneta Port Vell i actuació de Castells 

organitzat pels Gegants de la Barceloneta i amb la participació d’imatgeria festiva de la 

ciutat. Alhora van participar els Castellers de Barceloneta amb la col·laboració dels castellers 

colla joves xiquets de Valls. 
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22 de maig el grup la Sardineta va organitzar un concert Vermut en el Passeig marítim on 

acostumen a fer actes de festa major i amb l’objectiu de preparar l'organització de la Festa 

major del setembre. 

 

29 de maig al centre cívic es va realitzar la 8è concurs de curtmetratges Mil Mirades 

Barceloneta amb la temàtica del cine fantàstic. Amb la participació de grups de veïnat de la 

Barceloneta. Èxit d’assistència, en tant a públic com a participants. 

El 4 i 6 de juny es van celebrar el cors muts de la Barceloneta. Aquest any van participar 20 

grups corals, a 2019 eren 22. L'organització va anar bé, tot i que al final de l’acte del dilluns 

cap a les 23h es van donar varios problemes de convivència amb dos corals. Pendent una 

reunió amb Guàrdia Urbana, la Coordinadora i Districte per clarificar els fets i les condicions 

de l’acte per a 2023. 
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El 8 de juny l’ICM va organitzar una gimcana pel dia mundial dels oceans conjuntament amb 

l’Espai Mediterrània on participen diferents entitats vinculades al litoral, Barceloneta proa la 

mar ( PDC) entre d’altres. L’activitat la realitzen diferents cursos d’escoles del barri amb 

objectiu de prendre consciència de la importància de les corrents marines. 

El 18 de juny el col·lectiu Somorrostro nova entitat de un grup de veïnes del Barri que volen 

promoure la cultura flamenca de Somorrostro van organitzar un primer acte amb el suport del 

Centre cívic i la Comissió de festes. Van fer una sessió d’actuacions a la Pl poeta Bosca , que 

va tenir molt èxit de participació. La idea es que participin en la festa major de la 

Barceloneta. 

El mateix dia es va fer la 26 Trobada d’Havaneres del Port Vell organitzada pels Amics de 

les Havaneres i la Comissió de festes de la Barceloneta. Va comptar amb la participació de la 

coral del Casal de Gent gran Mediterrània. 

El 23 de juny la Comissió de festes de la Barceloneta fa un sopar popular a la plaça del Poeta 

Boscà amb la participació de 100 persones aproximadament, després de gestionar amb 

l'organització de festa major del carrer Baluard que volien fer el sopar i revetlla al mateix 

carrer de la festa. Al rebre varies signatures de veïnes que manifestaven no voler cap festa al 

carrer es va buscar un espai alternatiu. 

Línia cultural de les Rambles 

S’està desenvolupant la línia cultural de les Rambles amb la instauració de les diverses 

àgores: Ràdio Rambles, àgora infantil (plaça Teatre), àgora musical (plaça Reial), àgora 

moviment (Santa Mònica), àgora tertúlia (Rambla dels Estudis, entre d’altres), i l’acolliment 

de diversos projectes com la biennal de ciència, Vila del llibre, la Mercè... és un projecte ara 

en creixement i que les activitats que s’han fet al mes de maig, però sobretot juny, han acollit 

públic proper del districte. 

Àgora musical 

Ja és aquí la segona edició de l'Àgora Musical a la Plaça Reial. La iniciativa s'emmarca en el 

projecte Cultural de les Rambles que desplega diferents Àgores d’activitats per dinamitzar el 

passeig barceloní i els seus entorns i reconnectar-lo amb la ciutadania. Si bé l’Àgora Musical 

del 2021 va néixer de la coordinació de molts agents per intentar portar la música al carrer en 

un context de pandèmia, aquest any es compta amb la participació de les entitats, instituts i 
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escoles de música del districte de Ciutat Vella, per oferir una programació vinculada al 

territori  

● 11 de juny 12h-13:30h Raval's Band ( inauguració temporada)  

● 12 de juny 17:30h-21h Escola de músics i JPC  

● 14 de juny a les 12h-13h En Directe, Música als instituts. Institut escola Elisabets  

● 16 de juny 11:30h a 12:30h Escola de músics i JPC  

● 18 de juny 11:30h a 13:30h Escola Sona  

● 21 de juny 19:00h a 21h Banda Jove Xamfrà  

Una part del projecte Àgora Rambles 

L'Àgora Musical és una de les branques culturals del projecte Àgora Rambles, la proposta 

impulsada per dinamitzar aquest històric passeig de la ciutat. En l'actualitat hi ha tres 

programes d'impuls cultural més. D'una banda, trobem l'Àgora Infantil, impulsada per la 

Biblioteca Andreu Nin i la Línia Cultural Rambles, que permet gaudir de forma segura 

d'espectacles infantils i familiars a la plaça del Teatre. De l'altra, un quiosc de floristes en 

desús serveix com a estudi radiofònic per a l'Àgora Ràdio, que pretén donar veu al veïnat de 

la Rambla i l'activitat cultural i de lleure implicada en la recuperació del passeig. I seguint 

descobrim l'Àgora Moviment, a la Rambla de Santa Mònica, un espai on hi ha propostes 

vinculades a la dansa, esport i salut. Aquest any hi haurà durant l’estiu programació per a 

gent gran i activitats d'entitats esportives i culturals.  

Àgora infantil 

L'Àgora Infantil impulsada entre l'Ajuntament de Barcelona i la Biblioteca Andreu Nin torna 

amb la segona temporada amb l'objectiu d'atreure a infants i famílies a aquesta emblemàtica 

via. La programació té lloc de manera quinzenal, els dimecres, fins al mes d'agost. Els 

espectacles són d'entrada lliure amb aforament limitat. Tota la programació per gaudir des del 

cor de les Rambles.  

● Dimecres 1 de juny, a les 17.30 h CONTES DE PIRATES: Un matí càlid i radiant, en 

Barbanegra i els seus pirates van embarcar a l'illa de Cabrera, dins el seu vaixell 

bergantí. Així comença la història del pirata Barbanegra i la seva tripulació... 

Espectacle de text, titelles i objectes a càrrec de Francesc Ollé de la Cia. Sensedrama 

Teatre.  

● Dimecres 15 de juny, a les 17.30 h CONTES CONTATS I CANTATS: Descobreix 

els desitjos que amaga la Lluna en aquestes històries fetes per ser contades i cantades. 

Contes que estan vius quan els posem veu i s'escapen per la punta de la llengua, dels 
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dits i, fins i tot, per la planta dels peus. A càrrec de l'Alícia Molina, narradora oral, 

actriu i escriptora  

● Dimecres 6 de juliol, a les 11.00 h L'HOME DE LES 7 MÀSCARES: L'home de les 

set màscares necessita una màscara diferent cada dia de la setmana per amagar la por 

a ser ell mateix... A partir d'un conte d'origen africà, espectacle de narració, màscares i 

objectes a càrrec de l'Elena Codó, de la Cia. En Clau de Clown  

● Dimecres 20 de juliol, a les 11.00 h LA ZEBRA I ALTRES ANIMALS: Una zebra ha 

perdut les ratlles; els altres animals no es quedaran indiferents. A partir del conte de 

Marisa Núñez La zebra Camil∙la, espectacle de narració i titelles a càrrec de la Cia. 

Gecko con botas Aquesta iniciativa forma part de l'estratègia Línia Cultura Rambles, 

que té com a principal objectiu recuperar els usos d'aquest espai per al teixit veïnal i 

per al conjunt de la ciutadania de Barcelona.  

Àgora ràdio 

Ràdio Rambles s’ha materialitzat en un espai radiofònic que emet des d’un quiosc de floristes 

en desús. Ràdio Rambles és un espai radiofònic que té l'objectiu de dinamitzar la difusió de 

continguts dels veïns i veïnes, dels esdeveniments, entitats, agents, institucions i comunitats 

vinculades a la Rambla, i de projectes culturals, socials i comunitaris de tota la ciutat, amb 

l'objectiu de reconnectar aquesta emblemàtica via als veïns i veïnes de la ciutat. Ràdio 

Rambles s'ha materialitzat en un espai radiofònic que emet des d'un quiosc de floristes en 

desús. Pots escoltar els podcasts del programa a través del web http://www.radiorambles.cat. 

Ràdio Rambles és, a més, un node físic de la Xarxa de Ràdios Comunitàries, un projecte del 

programa Cultura Viva de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la comunitat 

guifi.net i eXO.cat de Barcelona, emetent des d'un estudi de ràdio creat a un quiosc de flors 

en desús de l'emblemàtic passeig. Ràdio Rambles dona veu a programes d'entitats, col·lectius 

i Institucions que s'han presentat a la convocatòria pública. Tots els programes són de 

realització en directe al quiosc de Ràdio Rambles, al número 17 del passeig, just davant del 

Palau de la Virreina. Els podcasts del programa es poden seguir al web de la Xarxa de Ràdios 

Comunitàries (radiorambles.cat) Programació de la primera edició de Ràdio Rambles (maig- 

juliol 2022):  

● Dimecres 4 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Som diverses, som veïnes  

○ 18:00 - 19:00 Sunsinkuri Caló  

● Divendres 6 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Cultura Trad. i Popular a la Rambla  

○ 18:00 - 19:00 ¿Y Tudanzas?  

● Dimecres 11 de maig de 2022  

○ 16:00 - 17:00 Escolta'm: una conversa amb el taller de músics  

○ 17:00 - 18:00 Xupa'm el Gòtic  

● Divendres 13 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Prometeus del Raval  

http://www.radiorambles.cat/


 

Ajuntament de Barcelona     81

   

  

● Dimecres 18 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Fils / Herència Africana Ràdio  

○ 18:00 - 19:00 Hijos de boomers  

● Divendres 20 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Sons de festes (7)  

● Dimecres 25 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Xupa'm el Gòtic (5)  

● Divendres 27 de maig de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Pikala 18:00 - 19:00 L'hora del patrimoni  

● Dissabte 28 de maig de 2022  

○ 11:00 - 12:00 Ens Raval'EM  

○ 12:00 - 13:00 SOS Rambla  

● Divendres 3 de juny de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Cultura Trad. i Popular a la Rambla  

● Divendres 10 de juny de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Fils / Herència Africana Ràdio  

○ 18:00 - 19:00 ¿Y Tudanzas?  

● Dimecres 15 de juny de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Hijxs de boomers  

○ 18:00 - 19:00 Som diverses, som veïnes  

● Divendres 17 de juny de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Sons de festes  

○ 18:00 - 19:00 Prometeus del Raval  

● Dimecres 22 de juny de 2022  

○ 17:00 - 18:00 Xupa'm el Gòtic  

● Divendres 24 de juny de 2022  

○ SANT JOAN ràdio tot el dia  

● Dimecres 29 de juny de 2022  

○ 18:00 - 19:45 Ràdioton Ràdio Rambles (presentació Nova temporada)  

● Divendres 1 de juliol de 2022  

○ 18:00 - 20:30 Ràdioton Ràdio Rambles ( presentació nova temporada)  

Aquest setembre, s'iniciarà la 2a temporada de Ràdio Rambles continuaran programes de la 

primera temporada i s'afegirant nous programes com:  

● Amigas hasta el infierno  

● El Prodcast  

● Exploraciones entorno sonoro "Les Rambles"  

● Rambla subversiva  

Aquesta iniciativa forma part de l'estratègia Àgora Rambles, que té com a principal objectiu 

recuperar els usos d'aquest espai per al teixit veïnal i per al conjunt de la ciutadania de 

Barcelona. També es desenvolupen l'Àgora Musical, a la Plaça Reial amb espectacles 
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musicals d'escoles i centres formatius de música i d'entitats culturals del districte, l'Àgora 

Infantil, que impulsen la Biblioteca Andreu Nin i l'Ajuntament de Barcelona i que permet 

gaudir de manera habitual espectacles infantils i familiars al Pla del Teatre, també l'Àgora 

moviment on trobem espectacles de dansa i d'arts escèniques, així com una programació 

habitual per activitats de cos i moviment per a gent gran.  

Àgora moviment  

L'Àgora Moviment es troba al final de La Rambla de santa Mònica, aquest espai ofereix 

poder programar activitats vinculades a les arts escèniques, a l'esport i a la salut. Aquesta 

iniciativa forma part de l'estratègia Línia Cultura Rambles, que té com a principal objectiu 

recuperar els usos d'aquest espai per al teixit veïnal i per al conjunt de la ciutadania de 

Barcelona. Durant aquest estiu, ofereix una programació de mostra d'entitats culturals 

vinculades a la dansa, i una programació setmanal d'activitats per a gent gran.  

● Mostra de Capoeira 18/6/2022 17h-20h ( associació Capoeira Palmares)  

● Balls en línia 20/6/2022 17h-18:30h (Casals de gent gran del Gòtic)  

● Country 4/7/2022 11-12h (Casal de gent gran del Raval)  

● Txikung 8/7/2022 11-12:30h(Casals de gent gran del Gòtic) 

● TxiKung 15/7/2022 11-12:30h(Casals de gent gran del Gòtic) 

● TxiKung 22/7/2022 11-12:30h(Casals de gent gran del Gòtic)  

● TxiKung 29/7/2022 11-12:30h(Casals de gent gran del Gòtic)  

L'Àgora Moviment és una de les branques culturals del projecte Àgora Rambles, la proposta 

impulsada per dinamitzar aquest històric passeig de la ciutat. En l'actualitat hi ha quatre 

programes d'impuls cultural més. D'una banda, trobem l'Àgora Infantil, impulsada per la 

Biblioteca Andreu Nin i la Línia Cultural Rambles, que permet gaudir d'espectacles infantils i 

familiars a la plaça del Teatre. De l'altra, un quiosc de floristes en desús serveix com a estudi 

radiofònic per a l'Àgora Ràdio, que pretén donar veu al veïnat de la Rambla i l'activitat 

cultural i de lleure implicada en la recuperació del passeig. I seguint descobrim l'Àgora 

Musical, a la Plaça Reial, amb un seguit de concerts d'entitats culturals i centres escolars del 

Districte de Ciutat Vella. 

Activitats religioses 

Eid al-Adha (Festa del Sacrifici), festivitat musulmana. 9 o 10 de juliol 2022 

Aquesta festivitat es celebra setanta dies després del Ramadà. 

Es commemora el moment en que el profeta Ibrahim ofereix en sacrifici el seu fill 

primogènit, Ismael, com a mostra de sotmetiment de l'ordre d'Al·là.  Els musulmans 

ofereixen el sacrifici d'un xai, que recorda el que Ibrahim va oferir a Al·là. Enguany, la 
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previsió  referent a la realització de la pregària matinal de l'Eid al-Adha a diversos espais 

públics de Ciutat Vella és la següent: 

● Comunitat Musulmana Assafa (Parc Ciutadella, pati de l'Edifici del Castell dels Tres 

Dragons, Museu Ciències Naturals) 

● Centre Islàmic del Raval (plaça Àngels) 

● Mesquita Shah Jalal Shah (pista St Rafael) 

● Comunitat Islàmica Darul Amal (placeta Martina Castells) 

● Centre islàmic Anjumane al Islah Lotifia (rambla Raval, zona Gat de Botero) 

● Centre islàmic Minhaj ul-Quran (pista Drassanes) 

12. PROJECTE “CASALS COMUNITARIS” 

Casal Comunitari Barceloneta 

S’ha mantingut el servei amb normalitat. La continuïtat està garantida fins a 31 de desembre 

de 2022.  

Casal Comunitari Raval 

Taller de mediateca per a persones amb diversitat funcional 

Després de l’èxit tingut amb el tastet de mediateca, s’ha començat  una activitat de 

capacitació digital per a persones amb diversitat funcional, a partir de dues línies de treball: 

1. Continuïtat Capacitació Digital persones amb DF amb el CO St. Jordi. 

S’està treballant amb 2 grups: 

● Grup 1 (més autònom): creació de vídeo per parlar de l’accessibilitat   l’espai públic. 

● Grup 2 (menys autònom): capacitació digital amb un ús més d’oci i expressió. 

 

2. Vinculació amb la xarxa de la Taula de Treball de Salut Mental 
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● Per treball comunitari en xarxa: xarrar i detectar necessitats 

● Per crear eines d’ús comú que permetin facilitar i/o millorar el treball de les   persones 

amb DF: impressora 3D  

Capacitació digital per a persones grans d’origen cultural divers. Elaboració d’un llibre 

de receptes de cuina del Raval 

L’activitat s’ha dut a terme tots els dimecres d’11h a 12:30h del 6/10/21 fins el 22/06/22, al 

Casal de barri del Raval. 

Han participat 7 persones grans (1 home i 6 dones) especialment vulnerables, d’origen 

cultural divers: 4 nascudes a l’estat espanyol, 1 nascuda a Angola, 1 a Filipines i 1 a 

l’Equador. 

El passat 24 de maig de 2022 es va fer la presentació del llibre en format analògic i digital al 

Casal de Gent Gran Josep Trueta. 

 

 

Es va fer difusió per xarxes socials: 

Twitter: https://twitter.com/Bcn_CiutatVella/status/1529390546854232064 

Instagram: https://www.instagram.com/p/Cd-zORzMugu/ 

Un cop finalitzat el llibre de receptes, el grup ha continuat  treballant temes digitals com el 

correu electrònic, les reunions telemàtiques, els tràmits telemàtics (demanar cita prèvia al 

metge, per exemple). 

https://twitter.com/Bcn_CiutatVella/status/1529390546854232064
https://www.instagram.com/p/Cd-zORzMugu/


 

Ajuntament de Barcelona     85

   

  

Totes les persones participants volen continuar formant-se digitalment el curs vinent, com a 

grup.  

Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera. 

Es va fer un contracte fins al 30/06/2022 i s’està treballant en un conveni (que es troba 

actualment en procés de signatures)  per garantir la continuïtat fins a 31 de desembre de 2022.  

13. ACTUACIONS PER MILLORAR EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL 

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

A continuació es detallen les actuacions realitzades des del mes de febrer del 2022 fins a juny 

del 2022 per millorar el subministrament a la xarxa elèctrica del districte de Ciutat Vella  

Al Raval s’han realitzat 5 actuacions de millora en la xarxa: 

● Carrer de Sant Ramon, 25: Febrer - Maig 2022. 105 metres per l'EXECUCIÓ DE 

LÍNIES DE 11 I 25 kV per donar estabilitat a la xarxa elèctrica de la zona  

● Carrer de Sant Oleguer, 1-3: Març - Juny 2022. 135 metres per ampliar i millorar la 

capacitat de servei de la xara. 

● Carrer de Joaquín Costa, 25: Abril - Juny 2022. 101 metres per fer connexions entre 

línies de mitja tensió  

● Carrer de la Lleialtat, 12: Març - Abri 2022. 41 metres per una linea de Baixa Tensiò 

del pla de millores FILOMENA21 

● Carrer de la Paloma, 8: Febrer - Abril 2022. 60 metres pel PLA DE MILLORA DE 

Baixa Tensió  

Al Gòtic s’han realitzat 9 actuacions de millora en la xarxa: 

● Carrer de la Plata, Juny 2022 - en curs. 56 metres per la VARIANT Baixa Tensió del 

PLA FILOMENA 21  

● Carrer del Cardenal Casañas, 2: Maig 2022 - Pendent. 52 metres per Ampliar i 

millorar la capacitat de servei de la xarxa de distribució. 

● Plaça  del Pi, 3: Maig 2022 - Pendent. 24 metres per una variant de la xarxa elèctrica 

en mitja tensió. 

● Avinguda  del Portal de l'Àngel, 40: Abril - Maig 2022. 33 metres per una 

canalització de Baixa tensió.  

● Carrer de Salomó Ben Adret, 11: Març - Maig 2022. 81 metres per una línea de Baixa 

tensió del pla de millora FILOMENA 21 

● Carrer Nou de Sant Francesc, 25: Març - Maig 2022. 32 metres per una línea de Baixa 

Tensió del PLA FILOMENA 21  

● Carrer d'en Quintana, 1: Gener 2022 - Pendent. 82 metres pel PLA DE MILLORA DE 

Baixa Tensió 
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● Avinguda  del Portal de l'Àngel, 7: Abril 2022 - Pendent. 60 metres pel pla de millora 

del FILOMENA 21 de Baixa Tensió 

● Carrer de Milans, 4: Febrer - Març 2022. 42 metres pel pla de millora del 

FILOMENA 21 Baixa Tensió 

A la Barceloneta s’han realitzat 2 actuacions de millora en la xarxa: 

● Pas  de Sota Muralla, 7: Abril - Maig 2022. 55 metres Renovació enllumenat. 

Incorporació 5 suports 

● Carrer d'Emília Llorca Martín, 18: Febrer 2022 - Pendent. 65 metres pel  PLA DE 

MILLORA CIUTAT DE BARCELONA 

A Sant Pere, Santa Caterina, i la Ribera s’han realitzat 2 actuacions de millora en la xarxa:  

● Carrer de la Volta d'en Dusai, 5: Març - Maig 2022.  32 metres per l'ampliació de la 

xarxa existent de distribució 

● Carrer de Trafalgar - Passeig  de Lluís Companys: Abril - Maig 2022. 160 metres per 

una línia Mitja Tensió  
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ANNEX. REFORÇOS DELS SERVEIS MUNICIPALS PER L’ESTIU 2022 A CIUTAT 

VELLA 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència (SISCO)  

L’objectiu principal del Servei d’Intervenció Social per la Convivència és identificar, 

registrar i prevenir situacions o espais conflictius al Districte de Ciutat Vella, implementant 

actuacions que resolguin o minimitzin aquestes problemàtiques i/o conflictes que tenen un 

impacte negatiu a nivell comunitari.  

Aquest Servei realitza prospeccions enteses en un sentit ampli, és a dir, mitjançant el 

coneixement del territori i el contacte continuat amb els referents formals i/o informals, veïns, 

associacions, comunitats religioses, etc. Les diverses unitats de treball dins el Servei, com els 

Tècnics d’Intervenció Social i els Auxiliars d’Espai Públic, amb aquest coneixement profund 

del territori i de les seves dinàmiques poden fer un abordatge específic de les situacions 

conflictives. 

L’Àmbit d’intervenció i les funcions dels Tècnics d’Intervenció Social (TIS) són les 

següents:  

● Intervenció enfront dinàmiques i usos de l’espai públic que dificultin la convivència, 

emfatitzant en l’abordatge d’estereotips, discursos negatius i rumors que perjudiquen 

la convivència.  

● Treball de vincle i proximitat amb les persones sense llar que pernocten o fan estada a 

territori cercant que la seva presència tingui el mínim impacte possible o derivant el 

cas als serveis corresponents. 

● Prospecció i diagnosi de les dinàmiques a l’espai públic, on s’ha detectat alguna 

situació de conflicte. 

● Elaboració de mapes d’actors des d’una perspectiva intercultural per tal d’ampliar el 

perfil de veïns i veïnes, entitats i associacions implicades, de reforçar les xarxes 

comunitàries. 

● Suport als entorns escolars i a les activitats de lleure a l’espai públic, tot generant les 

condicions apropiades i vetllant pel seu bon desenvolupament. 

L’Àmbit d’intervenció i les funcions dels Auxiliars d’Espai Públic (AEP) són les següents:  

● Control d'horaris comercials 

● Control de desperfectes al carrer  

● Conscienciar sobre actituds cíviques 

● Suport a les ordenances sobre mesures sanitàries 

● Detecció i seguiment de queixes veïnals 

● Detecció de punts negres de brutícia 

● Control d'activitats a la vía pública  
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Del 15 d’abril al 31 d’agost hi ha un total de 10 equips presencialment al territori en horari 

diürn i nocturn al territori de Ciutat Vella. 

En aquesta proposta, en les franges horàries que no queden cobertes pel Servei, si sorgeix 

alguna situació i/o urgència on s’hi ha de ser present i intervenir de manera immediata, el 

Servei intervindrà en un temps màxim de 30 minuts. 

Número d’equips amb presència diària al territori de Ciutat Vella i horaris laborals en el 

període d’estiu. 

● Tècnics Intervenció Social. 

○ 3 equips T.I.S. en horari Diürn de dilluns a diumenge.   

■ 1 equip de 8 a 15 hores.   

■ 1 equip de 14 a 21 hores.   

■ 1 equip de 15 a 22 hores.  

○ 1 equip T.I.S. en horari Nocturn de dilluns a diumenge.   

■ 1 equip de 20 a 02:30 hores. 

Reforç neteja estiu 2022  

Ampliació serveis amb la nova contracta per l’estiu: 

CARRERS I ESPAIS INTERIORS  

MATI Es manté l’escombrat dual (amb aigua) en dies alterns i s’afegeix un baldeig amb 

aigua a pressió amb un vehicle petit 4 dies a la setmana.  

TARDA 1 dia a la setmana l’actuació amb equip de neteja de taques en superficie. S’afegeix 

un escombrat mecànic diari per alguns carrers interiors. 

NITS Escombrada manual de tot el barri cada nit tots els dies de la setmana Mateix servei 

que es fa actualment. 

Ampliació serveis amb la nova contracta per l’estiu: 

● Allargament de la temporada alta de servei: 15 dies Del 1 de juny al 30 de setembre  

● Creació d’una temporada mitja alta de servei: 30 dies Del 1 de maig al 31 de maig  

● Allargament de la temporada mitja de serveis: 15 dies Del 1 al 30 d’abril i del 1 al 31 

d’octubre  

● Disminució de la temporada baixa de serveis: -15 dies Del 1 de novembre al 31 de 

març 

Pel que respecta al nombre d’operaris en servei en el període estival hi ha un increment del 

+21% en la temporada mitja, un augment de +100% en temporada mitja alta i un augment de 

+50% en temporada alta. 
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Inspeccions d’habitatges d'ús turístic  

Espai de treball coordinat entre la Direcció de Serveis d’Inspecció (DSI) de l'Ajuntament de 

Barcelona i el Departament de Serveis jurídics i Inspecció del Districte de Ciutat Vella.  

Aquestes inspeccions ja es porten realitzant durant els darrers estius. Cada àrea presenta les 

següents línies d’actuació: 

● DSI: Seguiment de la campanya d’inspecció 

○ Recerca anuncis HUT a plataformes de lloguer de pisos turístics 

○ Primeres inspeccions de les queixes presentades 

●   Districte: 

○ Comprovacions de 150 habitatges d’ús turístic al districte.  

○ Atenció a les queixes rebudes per via telefònica (010), presencial i telemàtica.  

○ Web específica per queixes d’habitatges d’ús turístic: 

https://meet.barcelona.cat/habitatgesturistics/ca  

○ Inspecció d’habitatges d’ús turístic  

○ Recerca d’anuncis a plataformes d’habitatges d’ús turístic (Airbnb, Booking...) 

○ Requeriment d'identificació als HUTS que no tenen la placa identificativa. 

 

La zona d’actuació és tot el districte amb especial dedicació al barri de la Barceloneta. Per 

poder realitzar les tasques d’inspeccions de HUTS es disposarà de 30 inspectors DSI, 8 

inspectors Districte, 2 visualitzadors, 2 Equip veïnatge. Les inspeccions es duran a terme 

entre Setmana Santa del 2022 fins a desembre del 2022.  

Campanya de Soroll  

Donant continuat a les campanyes que s’han anat fent els darrers estius del districte des de el 

Departament de Serveis Jurídics es coordina la campanya de soroll amb els següents 

objectius: 

● Sonometries d’activitats i col·laboració amb equip de veïnatge 

● Campanyes de comunicació d’estiu sobre convivència 

 

Per a la realització de la campanya es disposa dels  Inspectors de Districte. Equip de veïnatge: 

16 educadors (4 a cada barri), 1 coordinador durant tota la campanya i 1 coordinador de 

reforç juliol i agost. Les sonometries es duran a terme entre el dia 1 de juny del 2022 i el 30 

de setembre del 2022 per tot el districte. 

Terrasses  

Una altra de les línies d’actuació que s’estan duent a terme en els darrers estius al districte de 

Ciutat Vella és la campanya d’inspecció de Terrasses coordinada pel Departament de serveis 

Jurídics del districte de Ciutat Vella i en coordinació amb la Direcció de Servei d’Inspeccions 
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de l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana. La finalitat de la campanya és garantir el 

compliment del nou protocol de terrasses a l’estiu. 

Les intervencions se centren en les zones de més alta incidència i queixes del districte. Les 

inspeccions s’han iniciat el 24 de maig de 2022 i duraran fins el 30 de setembre de 2022. Els 

encarregats de fer les inspeccions són els 30 inspectors de la DSI i la dotació de policies de la 

GUB al districte. Les coordinacions i inspeccions es realitzen a les reunions de direcció del 

districte de Ciutat Vella. 

Campanya de Botigues d’Esports Aquàtics  

En els darrers anys han proliferat les tendes d’esports aquàtics a les platges de al ciutat, per la 

casuística del servei que ofereixen han provocat molts problemes de convivència en l'espai 

públic a conseqüència del gran volum dels embalums emprats per a la realització de les 

activitats aquàtiques (paddle surf, kayak, etc). Per aquest motiu, aquest any s'inicia una 

campanya d’inspeccions específiques en les botigues que ofereixen aquests tipus de serveis.  

Les línies prioritàries d’actuació son les inspeccions amb incoació de procediments 

sancionadors per ocupació de la via pública sense llicència i el procediment de retirada de 

l’ocupació amb execució subsidiària (camió i dipòsit).  L’actuació es troba centrada 

específicament en el barri de la Barceloneta i serà duta a terme per l’equip d’inspecció del 

districte de Ciutat Vella entre el dia 1 de maig de 2022 i el 30 de setembre del 2022. 

Campanya de Sant Joan 

Com cada any es realitzen inspeccions per verificar les mesures de seguretat a discoteques i 

establiments musicals. GUB va començar el passat  dilluns 13 de juny, en horari nocturn.  La 

campanya es va centrar en la inspecció de locals de Front Marítim i Gòtic per garantir les 

mesures de seguretat durant la revetlla. 

Servei ordinari de GUB al districte  

Des del servei de GUB sota la coordinació de l’intendent de la UT 1 de Ciutat Vella es 

dedicarà especial atenció a les següents línies d’intervenció: 

● Control i actuacions en vers la salut pública. 

● Prioritzar la seguretat ciutadana i prevenció de les ocupacions delictives, (delictes 

contra el patrimoni, el tràfic de substàncies il·legals i els problemes que se’n deriven ) 

● VMP: Atenció especial en el compliment del decret de restricció de circulació 

d’aquest tipus de vehicles. 

● Intensificar la presencia policial al Parc de Ciutadella 

● HUT’s: Col·laboració en la detecció i en la inspecció 

● Reforç de la Operació Diana 

● Reforç de les inspeccions administratives a locals de concurrència pública  

● Especial sensibilitat amb les molèsties ocasionades pels sorolls. (ESPECIALMENT 

FRANJA NOCTURNA) 
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Servei de Platges de la GUB  

Com cada any entre el 24 d’abril  i el 26 de setembre reprèn l’activitat l’equip de platges de la 

GUB amb els següents objectius: 

● Control i actuacions en vers la salut pública. 

● Prioritzar la seguretat ciutadana i prevenció de les ocupacions delictives, (delictes 

contra el patrimoni, el tràfic de substàncies il·legals i els problemes que se’n deriven). 

● VMP: Atenció especial en el compliment del decret de restricció de circulació 

d’aquest tipus de vehicles. 

● Intensificar la presencia policial al Parc de Ciutadella. 

● HUT’s: Col·laboració en la detecció i en la inspecció. 

● Reforç de la Operació Diana. 

● Reforç de les inspeccions administratives a locals de concurrència pública en relació a 

les mesures covid. 

● Especial sensibilitat amb les molèsties ocasionades pels sorolls (especialment en la 

franja nocturna). 

● Atenció singular als usos intensius que es donen a l’espai públic a l’estiu en vers les 

mesures covid. 

● Possibilitat d’intensificar les inspeccions a locals d’oci nocturn coordinat a la Taula de 

Policia Administrativa.  

 

La zona d’actuació dels agents de platges, al districte de Ciutat Vella, se centra a l’entorn 

litoral marítim i a les zones interiors de la Barceloneta. L’equip de platges es troba format per 

2 sergents/es – 8 caporals/es – 80 agents (per totes les platges de Bcn). Horari  marc 10 a 20 

hores.  

Vehicles de Mobilitat Personal ESTIU 22 

Des de la Guàrdia Urbana es presta atenció especial en el compliment del decret de restricció 

de circulació de VMP a tot el districte. Durant el període d'actuació del decret, del 5 de maig 

al 6 de novembre del 2022. Per al correcte compliment del decret es fa una  Assignació 

d’efectius distribuïts per barris i sector policials operatius segons procediment intern de 

Guàrdia Urbana. 

Neteja de Graffitis   

S’ha elaborat un protocol d'actuació per a la retirada de pintades. Les actuacions que 

s’impulsen des del protocol es detallen a  continuació: 

Control i la neteja de les pintades als edificis catalogats: 

● Increment d’1 milió d’euros per reforçar les brigades patrimonials, el que suposa un 

augment de prop d’un 50% del pressupost. 
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● Incorporació de més de 800.000 euros al pressupost de la contracta de neteja de 

pintades que actualment és de 4.555.000 milions d’euros. 

● Increment d’1 milió d’euros per reforçar les brigades patrimonials, el que suposa un 

augment de prop d’un 50% del pressupost. 

● Durant el 2021 es van fer 115.092 intervencions i es van netejar 279.422 metres 

quadrats de façanes, mentre que en aquest any 2022, ja s’han fet fins al 31 de març 

30.345 intervencions i s’han netejat 71.114 metres quadrats. 

● Objectiu:  Ser més flexible i es pugui actuar més ràpid en eradicar les pintades en les 

zones més problemàtiques. 

 

Total recolzament de la Ciutat a l’Art Urbà, Projecte de Murs i fins i tot es un dels 

projectes presentat a Fons Europeus. Des de l’ICUB s’està treballant amb els districtes  per 

determinar els llocs  on serà possible pintar de forma regulada i de mur obert . 

Intensificar els controls, la Guàrdia Urbana de Barcelona, en el marc del Dispositiu Estiu, 

intensificarà la vigilància per preveure i denunciar comportaments incívics que embruten la 

vía pública, entre aquestes, les pintades i grafits sobre elements patrimonials. Inici de les 

actuacions el dilluns 27 de juny fins el dia 3 de juliol. 

● Sanció - d'entre 300 i 500 euros. 

● Intervenint el material de forma cautelar. 

● Determinar els efectes de reparar els danys. 

● Si desperfecte greu o bé es faci en un lloc catalogat, possibilitat d'instruir diligències 

penals. 

 

Treballar junt amb les sancions les mesures alternatives en les denuncies. 

El Pla Cuidem Barcelona dotarà la contracta amb augment d’import de 300.000,00€ per 

l’any 2022. 

1. Façanes edificis Plaça Joan Coromines  11.000,00€  

2. Façana edificis Plaça Emili Vendrell- Font  54.000,00€ 

3. Façana Casa Fàbrica Magarola i edificis veïns  80.000,00€ 

4. Façana Convent dels Àngels  10.000,00€ 

5. Façanes Edificis Jardins del Doctor Fleming  85.000,00€ 

6. Façanes edificis Plaça de la Gardunya  60.000,00€ 

 

Ple que fa a les pintades de caire ofensiu les treu la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de 

Residus. 

Per als elements de l’espai públic que són competència de les diferents direccions/gerències 

(semàfors, fanals, tanques, parquímetres, etc.), cadascú farà la sol·licitud/requeriment de 

neteja dels elements que li pertoquen. 

Per als elements que són d’empreses privades (caixetins de llum, telefònics, etc.), s’està 

estudiant el protocol per poder-les netejar mitjançant persones dels Plans d’Ocupació.  
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Propietats privades: Obligació de netejar ells mateixos les façanes, per tal de mantenir la 

ciutat neta fa uns anys es va incorporar un equip que neteja tant les façanes públiques com les 

privades. 

● Si edifici privat catalogat: S’ha previst agilitzar el tràmit administratiu per tal de 

retirar la pintada amb garanties de protecció de l’element catalogat. 

● En cas de no retirar la pintada, incoació de procediment de disciplina. 

 

Persianes de comerços: Cal aconseguir acords de col·laboració amb els propietaris de locals. 

Impuls d’una línia de subvencions d’1 milió d’euros  que s’estima que arribi a uns 500 

establiments comercials amb ajudes de fins a 2.000 euros per renovació de persianes amb la 

voluntat  millorar els locals comercials perquè resultin més atractius i puguin prevenir 

l’incivisme de les pintades. 

Projecte de paisatge urbà en que s’està treballant, amb col·laboració d’entitats, on es 

diferencien dos àmbits d’actuació:  

● Mitgeres no consolidades:  És més complex perquè darrera hi ha un projecte que cal 

validar, es necessita permís d’ocupació de l’espai públic i elevadors per pintar la 

mitgera. 

● Murs:  són de més fàcil accés, no necessiten elevació ja que com a màxim són de 3 

metres i es diferencia entre: 

○ Murs Oberts: Aquells que sempre estan a disposició i no necessiten una 

autorització prèvia. 

○ Murs regulats: Aquells que tenen un projecte darrera i són els que el Districte 

indiqui i qui ho dinamitza. 

 

Identificació dels Murs amb el logotip, està previst primer pels murs municipals i serà un 

quadrat d’uns 30 cm de metall. Facilitar tasques de control a GUB. 

Campanyes de Convivència a l’Estiu  

Des del Departament de comunicació del Districte de Ciutat Vella es coordinen les diferents 

campanyes de comunicació que es realitzen a nivell ciutat i a nivell específic del districte. El 

recull de campanyes previstes per aquest estiu son: 

● Estimat visitant + Estimada comunitat de veïns i veïnes 

● Convivència 

● Això no és un WC, pixa on toca 

● Oberts per obres 

● Pla d’accions de mobilitat del Raval (àrees d’estacionament multiús) 

● Activitats d’estiu a Ciutat Vella 
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● Control de població de coloms 

● Mobilitat segura 

● Campanya de soroll 

 

Les campanyes es llencen durant els mesos de juny i juliol i comptaran amb diferents 

materials: domazos, cartelleria, falques publicitàries, xarxes socials,  etc. 


