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1. INTRODUCCIÓ 
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2. PARTICIPACIÓ 

Pressupostos participatius  

Actualment ens trobem en la darrera fase dels Pressupostos Participatius, la fase 7, 

Fase d’Impuls i Seguiment dels projectes, que es va iniciar el juliol de 2021 i 

finalitzarà el desembre de 2023. 

En aquesta fase estem impulsant i fent seguiment dels projectes guanyadors a 

través de les Comissions d’impuls de cadascun del districtes de la ciutat. 

En un primer moment, els serveis municipals van realitzar l’impuls intern el mes de 

juliol de 2021 i, posteriorment, ja amb les persones i entitats promotores dels 

projectes s’està fent des de setembre de 2021. L’objectiu d’aquesta segona part 

era concretar el projecte, el calendari d’execució, el canal de contacte i la 

metodologia d’execució amb les actuacions participatives. 

A continuació,  detallem la situació de cada projecte: 

● Enjardinem el Raval: L’avantprojecte es preveu que estigui enllestit a l’abril. 

S’ha estudiat intensament l’àmbit de la plaça Terenci Moix per a poder fer 

plantaments. Arran d’aquest estudi s’han detectat tres zones adients: 

○ Una petita zona tocant al carrer Valldonzella. 

○ La banda oest de la plaça. 

○ La zona tocant al Centre d’Atenció Primària. 

Calendari previst: Execució del projecte durant el 2023, previsió de 

finalització juny del 2023.  

● Posar en valor la muralla romana: Per a poder implementar el projecte cal 

signar un conveni amb l’Arquebisbat, propietari de l’immoble, per a poder 

garantir que la muralla sigui visitable per a la ciutadania. Però l’Arquebisbat 

vol recuperar el local i no sap quin ús vol donar-li. 

Calendari previst: Per de determinar en funció de les converses amb 

l’Arquebisbat. 

● Adaptem la plaça dels Àngels per als infants: S’està treballant 

tècnicament l’encaix del projecte amb la reforma del MACBA i amb l’actuació 

a la plaça impulsada pel Pla de Barris. 

Calendari previst: Pendent de determinar en funció de com es desencalla el 

projecte de reforma de la plaça. 

● Creem més àrees de joc infantil al Raval: S’estan començant a redactar 

els projectes. Properament es faran unes cates a la plaça Caramelles per a 

poder determinar l’abast dels jocs infantils. 

Calendari previst: Execució del projecte durant el 2023, previsió de 

finalització desembre del 2023. 
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● Convertim l’associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible: 

El projecte ja està redactat. Es preveu iniciar les obres durant el mes d’abril. 

Calendari previst: Execució del projecte durant els mesos d’abril-maig 2022, 

previsió de finalització maig del 2022. 

● Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil: S’està redactant 

l’avantprojecte. Durant el mes de març es farà una reunió amb la direcció de 

l’escola, l’AFA i els promotors del projecte per a debatre la intervenció. 

Calendari previst: Execució del projecte durant el primer trimestre del 2023, 

previsió de finalització març del 2023. 

● Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval: S’està pendent de 

conèixer el pressupost de l’obra en els esglaons. Això determinarà el 

pressupost disponible per la urbanització del carrer de Sant Antoni Abat. 

També cal determinar el tram del carrer de Sant Antoni Abat que es 

reurbanitzarà dins del pressupost d'aquest projecte. Es preveu que al mes 

d’abril es tingui el Projecte Executiu. 

Calendari previst: Execució del projecte durant el primer semestre 2023, 

previsió de finalització octubre del 2023. 

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

preveu que s’iniciïn les obres a finals d’any. 

Calendari previst: Inici d’execució del projecte durant el darrer trimestre  

2022, previsió de finalització al maig del 2023. 

● Instal·lem una boia que mesuri l’acidificació del Mediterrani: S’està 

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.  

Calendari previst: Previsió instal·lació dels sensors durant l’estiu del 2022, 

previsió de finalització al setembre 2022. 

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

projectes guanyadors: 

Títol Barri Import Promotors/es % d’execució 

Enjardinem el Raval Raval 180.000 No té promotors 5% 
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Posem en valor la muralla 

romana 

Gòtic 65.000 COGD Ciutat Vella 

SCCL 

10% 

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 10% 

Convertim l’associació 

veïnal en un punt de servei 

informàtic accessible 

Cas Antic 50.000 AVV del Casc Antic 35% 

Pacifiquem l’entorn de 

l’Escola Collaso i Gil 

Raval 130.000 Xarxa Veïnal del Raval 15% 

Reduïm les barreres 

arquitectòniques del Raval 

Raval 785.000 Fundació Tot Raval 15% 

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 Cermeño 10% 

 

Per seguir avançant en la planificació del seguiment i l’execució dels projectes dels 

Pressupostos participatius s’ha creat la Comissió de Seguiment de Pressupostos 

Participatius de Districte de Ciutat Vella. Aquesta comissió s’ha constituït el 10 de 

març i està formada per tècnics municipals, càrrecs polítics del Districte, els 

promotors dels projectes i representants de les Comissions de Seguiment dels 

Consells de Barri. 

En el següent enllaç  

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius trobareu el 

seguiment trimestral i la comunicació de l’execució dels projectes. 

Consells de Barri 

Ja hem celebrat els primers Consells de Barri d’aquest any, de forma 

semipresencial i amb la voluntat, si la situació ho permet, de tornar a la 

presencialitat en els òrgans de participació. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius
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Volem destacar que la presentació de la documentació dels consells es va penjar al 

web del Districte cinc dies abans de la seva celebració per tal que totes les 

persones assistents poguessin consultar-la amb anterioritat i tinguessin temps 

suficient per plantejar les seves preguntes en el propi consell.  

Aquesta vegada, hem volgut explicar amb detall el procediment de les diferents 

inspeccions que es duen a terme des dels Serveis Jurídics del Districte perquè és 

una de les preguntes que més ens fa la ciutadania i creiem que és molt important 

mostrar-ne el procés i la metodologia de treball.  

Consell de Barri del Gòtic 

Es va celebrar el 15 de febrer de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial, a 

l’escola Drassanes. 

En el punt informatiu vam explicar les actuacions més rellevants dutes a terme des 

del darrer consell celebrat a l’octubre de 2021, on destaca l’inici de les obres de la 

Via Laietana. El tema del punt deliberatiu va ser el Cuidem Barcelona, la nova 

contracta de neteja on vam explicar els principals canvis que tindran lloc al barri en 

la neteja, en el manteniment i en la recollida de residus amb l’objectiu clar de 

garantir un alt nivell de neteja i millorar el percentatge de recollida selectiva al Gòtic. 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_15

_feb22_.pdf 

Finalment, volem destacar l’acord pres en el consell per donar suport a la iniciativa 

de l’AFA de l’escola Sant Felip Neri perquè l’escola passi de concertada a pública. 

Consell de Barri del Raval  

Es va celebrar el 17 de febrer de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial, a la 

sala Ernest Lluch de la Seu del Districte de Ciutat Vella. 

En el punt informatiu vam explicar les actuacions més rellevants dutes a terme des 

del darrer consell celebrat a l’octubre de 2021. El tema del punt deliberatiu també 

va ser el Cuidem Barcelona, la nova contracta de neteja on vam explicar els 

principals canvis que tindran lloc al barri en la neteja, en el manteniment i en la 

recollida de residus amb l’objectiu clar de garantir un alt nivell de neteja i millorar el 

percentatge de recollida selectiva al Raval. 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta202

20221_cdb_raval_17febrer2022_mmgt.pdf 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_15_feb22_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_15_feb22_.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta20220221_cdb_raval_17febrer2022_mmgt.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta20220221_cdb_raval_17febrer2022_mmgt.pdf
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Consell de Barri del Casc Antic 

Es va celebrar el 22 de febrer de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial, al 

Centre Cívic del Convent de Sant Agustí. 

En el punt informatiu vam explicar les actuacions més rellevants dutes a terme des 

del darrer consell celebrat a l’octubre de 2021, on destaca l’inici de les obres de la 

Via Laietana. El tema del punt deliberatiu va ser el Cuidem Barcelona, la nova 

contracta de neteja on vam explicar els principals canvis que tindran lloc al barri en 

la neteja, en el manteniment i en la recollida de residus amb l’objectiu clar de 

garantir un alt nivell de neteja i millorar el percentatge de recollida selectiva al Casc 

Antic. 

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

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_22

0222.pdf 

Consell de Barri de la Barceloneta 

Es va celebrar el 24 de febrer de 2022, en format mixt: telemàtic i presencial, al 

Centre Cívic Barceloneta. 

En el punt informatiu vam explicar les actuacions més rellevants dutes a terme des 

del darrer consell celebrat a l’octubre de 2021, destacant la nova contracta de 

neteja on vam explicar els principals canvis que tindran lloc al barri en la neteja, en 

el manteniment i en la recollida de residus amb l’objectiu clar de garantir un alt 

nivell de neteja i millorar el percentatge de recollida selectiva a la Barceloneta i 

també l’inici de les obres de Via Laietana. El tema del punt deliberatiu va ser L’estiu 

a la Barceloneta on vam presentar els diferents serveis municipals previstos per 

garantir la convivència i els usos de l’espai públic que es fan durant els mesos 

d’estiu. 

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

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

b_barceloneta_24_2_22.pdf 

Consells sectorials  

Consell de Dinamització Econòmica 

Es va celebrar el 14 de desembre de 2021 en format presencial a la Sala Ernest 

Lluch de la Seu del Districte de Ciutat Vella. 

Vam explicar la Mesura de Govern covid i el seu tancament; el Pla de Dinamització 

Comercial amb les 30 accions que s’han i s’estan portant a terme i el PDE amb les 

mesures de RSC i BPO amb un pressupost de 6 milions d’euros. També vam 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_220222.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_220222.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_c_b_barceloneta_24_2_22.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_c_b_barceloneta_24_2_22.pdf
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explicar la situació del districte a causa de la covid i la recuperació que s’està 

experimentant. 

Per acabar vam presentar les accions més destacades pel 2022 del PDC i PDE i les 

accions més destacades que es van portar a terme dins de la Mesura de Govern 

covid. 

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

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

nsell_dinamitzacio_economica_14-12-2021.pdf 

Taula de Memòria 

Es va celebrar el 15 de desembre de 2021 en format presencial a la Sala Ernest 

Lluch. 

Arrel de la proposta per canviar el nom de la plaça de la Vila de Madrid pel de Flàvia 

Tertual, dona llevadora de la Bàrcino romana, el MUHBA va donar informació 

detallada del perquè no es pot fer aquesta demanda en aquest espai concret, 

valorant la possibilitat d'una altra proposta d´espai en el districte. 

Des de Taula més enllà de fer la valoració i  el seguiment de totes les demandes i 

peticions en estat de tràmit, s’està treballant el projecte de Memòries de la lluita per 

l´habitatge.  

Consells d’Equipaments Culturals 

Consell Centre Cívic Pati Llimona 

Es va celebrar el 10 de novembre de 2021. 

Vam donar compte de l’exercici 2020 i vam explicar les línies de treball de l’any 

2021 i 2022. Vam fer especial menció a la transformació de l’equipament durant la 

pandèmia per oferir serveis i tallers de forma online als usuaris, unes propostes molt 

ben encaixades, però que amb la fi de la pandèmia es torna de forma voluntària i 

necessària a la presencialitat, funció principal d’un equipament de proximitat. 

Consell Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Es va celebrar el 10 de novembre de 2021. 

Vam donar compte de l’exercici 2020 i vam explicar les línies de treball de l’any 

2021 i 2022. Es va comentar de forma extensa l’ímpuls que ha desenvolupat 

l’equipament en les activitats per a joves i també la potencialitat del maker com a 

espai de convivència. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_consell_dinamitzacio_economica_14-12-2021.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_consell_dinamitzacio_economica_14-12-2021.pdf
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Consell Centre Cívic Drassanes 

Es va celebrar el 10 de novembre de 2021. 

Vam donar compte de l’exercici 2020 i vam explicar les línies de treball de l’any 

2021 i 2022. La majoria de les intervencions van agrair la tasca del Centre Cívic 

durant tot l’any de pandèmia i al mateix temps es van queixar de la seguretat al 

voltant de la plaça Voltes d’en Cirés. 

Casal de Barri del Raval 

Es va celebrar el 20 de desembre de 2021. 

Es va donar compte de l’exercici 2020 i es van explicar les línies de treball de l’any 

2021 i 2022. Durant la sessió es van destacar diverses intervencions de 

l’equipament noves: activitats a la plaça, treball específic amb joves i també 

alumnes de l’Institut Milà i Fontanals i la implicació amb els casals comunitaris. 

Consell CC Barceloneta 

Es va celebrar el 22 de desembre de 2021. 

Vam donar compte de l’exercici 2020 i vam explicar les línies de treball de l’any 

2021 i 2022. Es van especificar moltes activitats de l’equipament, sobretot les més 

lligades al barri, com a la coordinació amb les escoles i institut, el programa Fem 

barri, la programació de dansa i arts visuals, el 8-M i l’exposició conjunta a Felícia 

Fuster. 

Consell Casa Barceloneta 

Es va celebrar el 22 de desembre de 2021. 

Vam donar compte de l’exercici 2020 i vam explicar les línies de treball de l’any 

2021 i 2022. En les intervencions, es va destacar que s’està aconseguint que 

vinguin més persones a les Comissió d’Activitats, cosa molt important, i al mateix 

temps, es va acordar que cal treballar en noves línies de recerca, fins ara no 

explorades, al barri, com l’esport o el mercat. 

Calendari d’òrgans de participació del primer trimestre 2022 

Òrgans de Govern 

● Plenari: 19 de maig a les 18.30h 

Òrgans de Participació 

● Audiència Pública: 21 d’abril a les 18.30h 

● Audiència Pública: 16 de juny a les 18.30h 
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3. DRETS SOCIALS 

Habitatge 

Actuacions en desnonaments 

Continuem amb la feina constant en relació als casos de desnonaments coneguts 

pel Districte. En aquest Informe de Regidoria presentem les dades fins al 31 de 

desembre de 2021.  

Les dades de l’any 2021 indiquen que s’han obert 372 expedients de 

desnonaments coneguts a Ciutat Vella. Ciutat Vella és el primer districte de la 

Ciutat pel que fa al nombre de desnonaments, seguit del de Nou Barris (370). Cal 

destacar que aquests són els casos en els quals podem treballar i implicar tots els 

recursos municipals, gràcies a que la informació ha arribat a l’Oficina d’Habitatge o 

el Servei d'Intervenció en situacions de Pèrdua de l'Habitatge i/Ocupacions 

(SIPHO), ja sigui per una visita programada, perquè ho ha detectat Serveis Socials o 

perquè les mateixes persones afectades, moviments socials i veïnes han alertat de 

la situació. 

En el següent quadre es pot veure el nombre absolut de desnonaments tractats a la 

ciutat per districtes des del gener fins al desembre de 2021. 

Districtes Total  2021 % 

Ciutat Vella 372 16,41 

Eixample 233 10,28 

Sants-Montjuïc 288 12,7 

Les Corts 36 1,59 

Sarrià-Sant 

Gervasi 76 3,35 

Gràcia 116 5,12 

Horta-Guinardó 275 12,13 

Nou Barris 370 16,32 
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Sant Andreu 216 9,53 

Sant Martí 285 12,57 

Total 2267 100 

 

El barri més afectat de Ciutat Vella és el Raval, que durant el 2021 ha concentrat el 

61,29 % dels desnonaments del Districte, amb un total de 228, seguit de Sant Pere, 

Santa Caterina i la Ribera (60), el Barri Gòtic (42) i la Barceloneta (42). 

Ciutat Vella Total 2021 % 

Raval 228 61,29 

Gotic 42 11,29 

La Barceloneta 42 11,29 

St Pere, Sta Caterina i la Ribera 60 16,13 

Total 372 100 

 

Aquests desnonaments han afectat un total de 688 veïns i veïnes, dels quals 282 

van ser persones menors d’edat. 

Pel que fa a les solucions definitives enfront dels desnonaments informats el 2021, 

s'han aconseguit 396 solucions definitives, majoritàriament (310 casos) han estat 

aportades per les persones afectades, en algunes ocasions aquesta opció suposa 

un canvi menys desagradable després d'un procés traumàtic. Amb tot, i malgrat 

que des del Districte i de la Ciutat seguim utilitzant totes les eines possibles per fer 

front als desnonaments, aquestes xifres evidencien la insuficiència dels recursos 

municipals per fer front a la crisi habitacional de manera contundent. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona i des del Districte de Ciutat Vella continuarem 

utilitzant totes les eines per fer front a l'emergència habitacional i la prevenció dels 

desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat a través de la negociació 

amb la propietat, la prevenció amb Serveis Socials, l’acompanyament en tràmits i 

en general durant tot el procés. 
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Continuem apel·lant a la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en la 

construcció d’habitatges per a Mesa d’Emergència. 

En el següent gràfic desglossem les solucions dels casos de desnonament durant 

l’any 2021. 

 

Mesa 

emerg 

Mediació 

ajuts 

Llog 

Social 

Recurs 

habit 

Borsa 

Mediació 

Borsa 

Reallotj 

Sol. 

pròpia Total 

Ciutat Vella 14 18 6 44 1 3 310 313 

 

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, participació en la coordinació de recursos per a 

evitar la pèrdua d’habitatge, assistència als actes de llançament amb 

acompanyament de les persones afectades, i funcions d’interlocució i mediació 

amb els diferents agents vinculats al procediment (persones afectades, propietat, 

comitives judicials, etc.). 

En els darrers anys han aparegut diferents col·lectius vinculats a la defensa del dret 

a l’habitatge, que actualment esdevenen un actor social més en el tractament 

d’aquesta problemàtica. Això fa necessari un tipus d’intervenció que contempli la 

interlocució amb aquests grups i el reconeixement de la funció d’acompanyament 

que també fan. 

Un altre element diferenciador és l’augment de processos de mediació i 

d’acompanyament a operacions vinculades a edificis. Aquesta realitat que s’ha anat 

consolidant en els darrers temps requeria una intervenció més intensiva dels 

tècnics de l’Oficina d’Habitatge.  

Per aquestes raons, des del Departament d’Ús Digne d’Habitatge es va valorar 

ampliar el servei SIPHO amb la finalitat de facilitar respostes per atendre amb més 

eficàcia aquesta realitat. 

Així doncs, l’any 2021 s’ha ampliat l’equip professional del Servei SIPHO amb una 

professional més a l’Oficina d’Habitatge de Ciutat vella. Actualment disposem 

d’un equip estable amb tres tècniques a Ciutat Vella. 

Aquesta ampliació ha possibilitat: 
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● Fer una intervenció més intensiva i especialitzada en aquest territori atenent 

a la seva complexitat. 

● Reforçar les funcions de l’equip. 

○ Millor atenció en el moment del llançament. 

○ Intensificar el treball preventiu i la intervenció en els casos. 

○ Millorar la connexió amb el teixit social existent al voltant de la 

temàtica. 

○ Millorar les funcions d’interlocució i mediació en els casos amb 

participació de moviments socials. 

○ Millor orientació a resultats. 

○ Millorar l’efectivitat dels serveis en els moments de més tensió. 

 Funcions de la nova tècnica: 

● Rol de coreferent en el tractament de casos del servei. Acompanyament 

social especialitzat. 

● Funcions d’interlocució amb els col·lectius d’habitatge pel que fa als casos 

on intervenen, amb especial incidència al barri del Raval. 

● Assistència als actes de llançament, funcions de mediació en els mateixos. 

● Referència del servei SIPHO en les actuacions de mediació en edificis així 

com en les tasques d’intervenció i seguiment de les unitats de convivència 

relacionades. 

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: 

 

 

 

Adreça Total Habitatge Estat Data claus 

Botella 16-16B 13 Inici d'obres març-22 

Hospital 116 17 Inici d'obres maig-22 

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

Robador 25-27 13 Pendent butlletins 4t Trim 21 
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Robadors 33 20 Gestió reallotjaments pendent 

Robador 43 7 Tràmit lliurament 
2n Trim 21 i 

pendent 

 TOTAL 99     

 

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

Totes les Oficines d’Habitatge ja estan obertes, d’acord a la progressiva tornada a 

la nova normalitat, després de l’etapa de la crisi sanitària covid19. 

Les dades de tancament de l’any 2021 corresponents a l’atenció a les Oficines 

d’Habitatge de la Ciutat, s’han realitzat un total de 174.325 tràmits en matèria 

d’habitatge, 98.906 dels quals corresponen a tràmits presencials i 75.419 a 

atencions mitjançant els diversos canals telemàtics habilitats amb motiu de la 

pandèmia, sent el nombre de persones ateses durant l’any 2021 de 50.737 

ciutadans i ciutadanes.  

Per tal d’evitar la presencialitat a les Oficines d’Habitatge d’acord a les 

recomanacions sanitàries, un dels canals que es va habilitar per les persones 

sol·licitants d’ajuts al lloguer, ha estat una bústia de correu electrònic corporatiu 

específica pel lliurament de rebuts de lloguer a fi que permeti la presentació dels 

mateixos pel pagament mensual de l’ajut.  

S’han rebut en aquesta bústia corporativa específica, un total de 36.355 

correus electrònics que es gestionen equitativament per cadascuna de les 

Oficines d’Habitatge. 

Es va crear una bústia de correu electrònic corporatiu genèric per cada una de les 

Oficines d’Habitatge per poder realitzar consultes directament a l’Oficina 

d’Habitatge a la que territorialment pertany el ciutadà o ciutadana. S’han gestionat 

un total de de 35.120 correus electrònics. 

A finals del 2020, es va impulsar el servei “Habitatge et truca” (HABET) que ofereix 

un assessorament telefònic personalitzat en matèria d’habitatge, havent rebut 

durant l’any 2021 un total de 89.163 trucades amb les gestions d’atenció i 

informació telefònica que es deriva i altres gestions realitzades. 

Les trucades rebudes, en l’actualitat no estan territorialitzades, ja què es tracta 

d’una atenció centralitzada. En els casos relacionats a la pèrdua d’habitatge, es 
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deriva per una atenció especialitzada a l’Oficina d’Habitatge a la que territorialment 

pertany el ciutadà o ciutadana per ser atès/a. 

 

  

Total Total 

 Ciutat Ciutat Vella 

    

TOTAL 2021 174.325 24.741 14,19% 

Rehabilitació / Cèdules Habitabilitat 239 18 
 

Registre HPO / Adjudicacions 24.264 3.299 
 

Ajuts Lloguer 54.002 7.580 
 

Borsa d'Habitatge 5.556 699 
 

Ús digne de l'Habitatge 14.845 2.727 
 

Total Atencions Presencials 98.906 14.323 14,48% 

Gestió correus electrònics (rebuts lloguer) 36.355 4.356 
 

Trucades Habet des de OH'S 3.944 589 
 

Gestió correus electrònics OH's 35.120 5.473 
 

NOMBRE PERSONES ATESES 50.737 6.101 12,02% 

 

Accions per l’ampliació del parc públic d’habitatge 

Estem valorant la possibilitat de la compra de la finca del carrer Arai, 3. 
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Actualment, es troba en estudi i en revisió d’informes per disposar de la informació 

necessària per concretar i determinar l’actuació. 

Comte de Santa Clara, 80  

Actualment l’expedient està a Patrimoni i s'estan fent els tràmits de dret a superfície 

(previsió 3 mesos). Posteriorment es podrán iniciar les obres. 

Paral·lelament des de Foment estan fent l’actualització del pressupost del projecte, 

ja que els preus del 2019 han quedat obsolets i s'inicia un procés d’antiplagues a 

l’edifici per les queixes veïnals i perquè es puguin iniciar les obres de rehabilitació 

sense retards.  

Joan de Borbó, 44  

Es tracta d’una promoció Delegada, es preveu la signatura del dret de superfície pel 

mes de març de 2022. 

Sant Climent 15 

Els Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella estan en converses amb la propietat 

de l'edifici per negociar un acord de cessió d'explotació. 

La propietat cedirà el dret d'explotació a l'Ajuntament de Barcelona del local i els 

pisos buits de la finca i regularitzarà als llogaters preexistents. L'Ajuntament de 

Barcelona executarà les obres necessàries per a la recuperació de la finca. 

La cessió del dret d'explotació ho serà pel temps necessari per a la recuperació de 

la inversió realitzada per l'Ajuntament. 

En el cas que algun dels habitatges amb contracte regularitzat quedi lliure durant el 

temps pactat per la recuperació de la inversió, la propietat els cedirà a la borsa de 

lloguer social. 

Avui dia, s'està negociant el temps de recuperació de la inversió. 

El Gòtic guanya habitatge públic  

Concretament, canviaran d’ubicació els serveis que ara es troben distribuïts als 

números 7, 15 i 32 del carrer d’Avinyó i als carrers de la Ciutat, 3, i del Paradís, 14. 

Els cinc edificis tenen una superfície total de 5.600 metres quadrats, que serviran 

per construir una setantena d’habitatges públics, a més de 1.500 metres per 

habilitar locals comercials als baixos. 
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Un cop s’acabi d’enllestir el plec de condicions per a la licitació dels treballs de 

redacció del projecte de les obres d’adequació de l’edifici de la via Laietana, l’edifici 

esdevindrà un pol d’oficines municipals amb uns 700 treballadors i treballadores i 

una superfície de 9.000 metres quadrats. Es preveu que les obres comencin l’any 

2024. 

La iniciativa, a més, permet incrementar substancialment l’oferta d’habitatge 

públic al districte de Ciutat Vella, i s’afegeix a la compra de 158 habitatges al 

districte per part de l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB) i els 

acords amb agents privats, gràcies als quals s’ha aconseguit la cessió d’11 pisos a 

la Barceloneta per transformar-los en habitatges de protecció i 36 habitatges de 

l’edifici del Gimnàs Sant Pau, al barri del Raval. 

Nou de la Rambla, 39-43  

Actualment, l’obra està en execució amb un pressupost de 265.000 € (+ IVA). 
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La previsió és que en data 1 d’abril de 2022, els habitatges disposin de 

subministrament elèctric i els veïns i veïnes puguin retornar als seus habitatges. 

Tot i el retorn de les persones, és continuarán executant obres de millora a la finca. 

Durant tot el període de rehabilitació de les obres a la finca de Nou de la Rambla, 

39, s’ha considerat mantenir el servei de seguretat de 24 hores al dia en la 

promoció. 

S’ha dotat als veïns i veïnes afectades de l'acompanyament necessari des de l’inici i 

els equips socials SPIMH van estar presencialment a la finca els dies que es van 

efectuar els reallotjaments que garanteixen l’accés als serveis bàsics de tots els 

veïns i veïnes. 

Pel que fa als procediments, s’ha demanat l’arxiu dels procediments judicials, en 

haver sobrevingut la pèrdua del seu objecte. 

Informació actuació Nou de la Rambla, 39 

Emergència que afecta a 73 persones: 

● 8 persones ocupants sense títol habilitant no han volgut ser allotjades i han 

marxat de la promoció. 

● 1 persona està allotjada en el servei d’urgència d’atenció per la vellesa 

(SAUV) 

● 1 persona està allotjada en casa de familiars 

● 1 persona està allotjada de manera definitiva en una altra promoció 

d’apartaments de Gent Gran 

● 1 persona es troba ingressada a l’hospital 

● 61 persones estan allotjades en diferents places hoteleres de la ciutat 

Accions en marxa 

● Valoració de reallotjament definitiu en altres promocions per a Gent Gran de 

6 unitats familiars. 

● Valoració per la regularització de les persones ocupants sense títol habilitant 

allotjades. 

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 gener del 2022.  
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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 gener del 2022  ascendeix a 

11.837.022,25 euros. 

El quadre següent recull el resum d’atencions que s’han realitzat des dels Centres 

de Serveis Socials del Districte des de gener del 2021 fins gener 2022. 

 

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS    

Ciutat Vella Total 

Atencions UGA (presencials i telefòniques) 30.797 

Entrevistes presencials 11.702 

Entrevistes telemàtiques 29.457 

Visites a domicili 1135 

TOTAL 73.091 

 

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 2020 fins al 

mes de gener de 2021. 

AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE  

Ciutat Vella Nº Ajudes 

Alimentació 12714 

Escolar 202 
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Generals 632 

Habitatge Manteniment 1206 

Inserció Laboral 33 

Lleure 140 

Roba i Higiene Personal 249 

Salut 1018 

Transport 922 

Habitatge Allotjament 6647 

TOTAL 23.763 

 

Salut i cures  

Dades de la covid19 a Ciutat Vella 

El nombre de nous diagnòstics per covid19 va augmentar des de mitjans de 

desembre al districte de Ciutat Vella, com a la resta de la ciutat, però des de mitjans 

de gener la sisena onada està ja disminuint de forma important.  La majoria de 

casos són en persones fins als 44 anys però sobretot els menors de 14 anys. 
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Font: Registre COVID-19, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. 

En termes d’incidència (casos per cada 100.000 habitants), des de mitjans de 

desembre a mitjans de febrer, es mostra que els barris de Ciutat Vella han 

mantingut una incidència inferior a la mitjana de la ciutat. A més, la incidència a 

Ciutat Vella va començar a disminuir mentre la resta de la ciutat arribava al pic de la 

sisena onada. 

En aquesta onada, on una gran part dels casos positius ha estat per autotests 

d’antígens notificats posteriorment al sistema de salut, des de l’ASPB es creu que 

possiblement al districte, un gran nombre d’aquests positius confirmats amb els 

autotests no s’estiguin recollint per l’escletxa digital. 
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Vacunació a Ciutat Vella  

Les àrees bàsiques de salut del districte segueixen presentant les cobertures més 

baixes en relació a la mitjana de la ciutat. Per tant, el percentatge de població 

assignada a cada àrea bàsica de salut que ha rebut almenys la primera dosi de la 

vacuna és menor que a la resta de barris de la ciutat.  

Les dades a data 14 de febrer són les següents:  

Taula: Percentatge de persones a partir de 5 anys adscrites a cada àrea bàsica 

de salut vacunades. 

ABS Població % 1ª dosi % 2ª dosi % complerta 

1-A 

Barceloneta 

14.865 75,95% 65,71% 73,01% 

1-B Casc 

Antic 

23.604 72,82% 62,59% 69,70% 

1-C Gòtic 16.154 71,88% 61,74% 70,06% 

1-D Raval 

Sud 

30.091 72,13% 57,83% 68,35% 

1-E Raval 

Nord 

20.568 77,53% 66,01% 74,80% 

Total 

Barcelona 1.546.604 83,96% 74,23% 80,42% 

  

Pel que fa a les dosis de reforç, ja s’ha administrat a un 65% de les persones que ja 

poden rebre aquesta dosi. 

En iniciar la vacunació dels infants a partir de 5 anys es van tornar a posar en marxa 

el punts de suport al tràmit de citació per la vacunació. 

Els punts han estat en funcionament des del 15 de desembre fins el 31 de gener, 

excepte el punt del CAP Drassanes, que degut al volum d’atencions rebudes, ha 

mantingut el servei durant el mes de febrer. 

Les dades d’atenció dels punts de suport són les següents: 



 

Informe de Regidoria          30 

Barri Espai Dates 
Funcionament 

Persones 
ateses 

Cites per 
la 

vacunació 

Altres 
atencions 

Raval CAP Drassanes 15/12 al 28/02 

(previsió) 

1056 823 232 

Gòtic CC Pati Llimona 15/12 al 31/01 15 4 11 

Casc Antic CC Convent de 

Sant Agustí 

15/12 al 31/01 12 10 2 

Barceloneta CC Barceloneta 15/12 al 31/01 22 12 10 

 

*Les dades del CAP Drassanes inclouen del 15/12 al 15/02 (data de tancament de 

l’informe). 

Les dades de les persones ateses es recollien i es feien arribar diàriament al 061 

per tal de poder gestionar les incidències detectades. 

VilaVeïna 

La VilaVeïna que es desplegarà al barri de El Gòtic està previst que s’iniciï durant el 

proper mes de maig (un cop es resolgui el concurs en procés de licitació). La seu 

del projecte, l’Espai VilaVeïna, estarà ubicada previsiblement al Centre Cívic Pati 

Llimona en el que estarà allotjada la professional referent del projecte al barri. 

En aquesta ubicació es realitzarà el servei d’informació i orientació al veïnat sobre 

els recursos i serveis de suport i acompanyament a la cura durant dos matins i dues 

tardes (encara a definir amb l’equipament) així com el  servei d’assessorament 

jurídic i laboral adreçat a les persones i/o famílies que necessiten contractar serveis 

de cura i a les professionals de la llar i de les cures.  A banda, es desplegarà un pla 

de treball de serveis i actuacions “ad hoc” a partir d’una diagnosi qualitativa i 

quantitativa en clau de cures que es realitzarà .  

Infància i Joventut 

Bressol de Nadal  

Per primera vegada a Ciutat Vella, s’ha organitzat un servei extraordinari de bressol 

per al període de vacances d’hivern, en coordinació amb l’IMEB i Serveis Socials. 

Es va dur a terme del 27 de desembre al 5 de gener (cap de setmana i festius no 

inclosos), oferint atenció a petita infància en horari de 9 a 17h (incloent dinar). Es va 
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dur a terme a l'EBM Aurora i l'EBM La Mar i va acollir infants escolaritzats en 

Escoles Bressol del Districte derivats pels Serveis Socials, prioritzant a infants de 

famílies amb manca de suport social, amb necessitats de conciliació, i/o de famílies 

en situació d’elevada vulnerabilitat social. 

Finalment l’assistència va ser de 9 infants a l’EBM La Mar i de 16 infants a l’EBM 

Aurora. Tot i això, l’assistència va ser discontínua, amb un màxim d’assistència d’11 

infants a l’EBM Aurora i de 9 infants a l’EBM La Mar. Moltes famílies que havien 

estat considerades per ser derivades cap a aquest servei van tenir casos positius 

de covid-19 que va obligar a confinar als infants i d’altres també van plantejar que 

durant aquests dies es desplaçaven fora de la ciutat o que tenien major facilitat de 

conciliació. 

Tot i això, la valoració posterior entre els agents implicats va ser positiva i es 

planteja dur a terme una nova edició de cara a les properes vacances d’hivern amb 

un nombre de places acotat a les necessitats que es detectin prèviament. 

Activitats de lleure al Nadal 

Del 13 al 30 de desembre es van dur a terme diverses activitats per a infants i 

famílies amb l’objectiu d’oferir una oferta d’activitats lúdiques que promoguin l’ús 

veïnal de les places on esdevenen. Alguns exemples van ser: espectacles infantils 

musicals per dinamitzar que els infants facin cagar el tió, espectacles de titelles, 

activitats lúdiques de jocs de fusta o tallers d’elaboració de tions, entre d’altres. 

Aquestes activitats van ser organitzades des del Districte de Ciutat Vella 

conjuntament amb la Fundació La Roda, Encircant el barri, la Comissió de Festes 

de la Barceloneta, la Coordinadora de grups corals de la Barceloneta i La Puça 

Espectacles. 

Gòtic  

● Taller “Construeix el teu tió!”. Plaça Sant Miquel, 18/12 a les 16h. 

● Jocs de fusta. Plaça de la Mercè, 28/12 a les 10.30h. 

Barceloneta 

● Ens agrada el Nadal + Encesa Arbre de Nadal. Plaça Poeta Boscà, 13/12 a 

les 17.30h. 

● Jocs de Fusta. Plaça Poeta Boscà, 29/12, 10.30h. 

● Patges reials. Plaça Poeta Boscà, 04/01, 18h. 

Casc Antic 

●  Ens agrada el Nadal i Taller de tions. Pou de la Figuera, 19/12 a les 11h. 
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● Escoleta de Circ de Nadal  i espectacle de circ. Casal de barri i Jardins del 

Pou de la Figuera, del 27 al 30 de desembre. De 11.30 a 13.30 Escoleta de 

circ i de 17 a 20h Espectacle. 

● Jocs de fusta. Plaça Pou de la Figuera, 27/12, 10.30h. 

Raval 

● Taller “Construeix el teu tió!”.  Plaça Folch i Torres, 23/12 a les 16h. 

●  Jocs de Fusta. Plaça Folch i Torres, 28/12 a les 16h. 

● Titelles de contes. Jardins de Sant Pau del Camp, 30/12 a les 12h. 

● El traginer de contes. Jardins de Sant Pau del Camp, 04/01 a les 12h. 

Les activitats van tenir una elevada participació, amb infants i famílies que es 

trobaven a les places, amb grups d’infants de casals infantils o altres entitats que 

realitzaven activitats de lleure durant les dues setmanes de vacances escolars 

d’hivern o amb infants i famílies que estaven vinculats al Servei de Dinamització 

present en algunes de les places del Raval.  

Feminismes 

Cada dia és 8M: avancem juntes contra la precarietat de les dones. 

 

El Districte de Ciutat Vella commemora el Dia Internacional de les Dones amb un 

programa de més de 40 propostes culturals i artístiques per commemorar les 

lluites, celebrar els avenços i reivindicar les polítiques feministes cada dia de l’any. 

En el següent enllaç es pot consultar totes les activitats que hem programat en 

motiu del Dia Internacional de les Dones: 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-

content/uploads/2022/03/01180005/Programa-8M-Ciutat-Vella-1.pdf 

Un any més, també hem il·luminat la façana del Districte de color lila de 18.30 a 

22.30h. 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/03/01180005/Programa-8M-Ciutat-Vella-1.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/03/01180005/Programa-8M-Ciutat-Vella-1.pdf
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Memòria 

Memòries de la lluita per l'habitatge  

Les activitats del projecte Memòries per l’habitatge es realitzaran al juny de 2022 i 

consisteixen en una mostra fotogràfica  sobre la memòria de la lluita  per l'habitatge 

dels diferents barris del districte.  Serà el 13 de Juny al Casal de Barri Folch i Torres 

al Raval. 

Pel que fa a la ruta sobre les transformacions urbanes i d’habitatge a Ciutat 

Vella, es posarà focus en la vaga de lloguers del 1931 al carrer Mercaders o el 

desplaçament de veïns a causa de l'obertura de la Via Laietana. 

L'objectiu d’aquest projecte és visibilitzar  les tensions i lluites entorn l´habitatge al 

territori. 

Plaça Idrissa Diallo i plaça de Correus 

Aquest espai públic està dividit per la Via Laietana i s’ha decidit que en comptes 

d’una sola plaça, esdevinguin dues, a banda i banda de la vía. La plaça d’Idrissa 
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Diallo a la plaça ubicada al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la plaça 

de Correus que es trobarà ubicada a la zona del barri del Gòtic.  

L’Idrissa Diallo (Guinea, 1991 – Barcelona, 2012) va arribar a Espanya saltant la 

tanca de Melilla el 2012, on va ser detingut i traslladat al Centre d’Internament 

d’Estrangers (CIE) de Barcelona. Dues setmanes després va morir a l’hospital on 

se’l va traslladar des del CIE per una insuficiència respiratòria. La polèmica que va 

envoltar la seva mort i la conseqüent denúncia per part dels moviments socials de 

la ciutat va fer que l’existència i les condicions dels CIE tinguessin un espai més 

visible al debat públic arreu de l’Estat. 

4. CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 

Cultura 

Any Felicia Fuster 

Del 27 de gener al 26 de febrer, tres equipaments de la Barceloneta van dissenyar 

el programa “Felícia Fuster torna a la Barceloneta”, una proposta de la Casa de la 

Barceloneta, del Centre Cívic Barceloneta i de la Biblioteca Barceloneta que tanca 

l’any Felícia Fuster. Sota el comissariat de Pilar Parcerisas i el suport de la Fundació 

Felícia Fuster, s’han programat tres exposicions de temàtiques diverses i també un 

seguit d’activitats per promoure la figura de Fuster com a pintora, poetessa, artista. 

A destacar la creació del capgrós de Felícia Fuster, que ja romandrà al barri. 

Educació  

Consell Educatiu de Ciutat Vella 

Durant el mes de febrer s’han realitzat les eleccions per la renovació del Consell 

Educatiu de Ciutat Vella, on hi ha representants de tots els sectors de la comunitat 

educativa, tant dels centres docents com d’entitats vinculades a l’educació en el 

lleure. La publicació dels resultats definitius serà el 11 de març. La constitució del 

Consell Educatiu de Ciutat Vella està prevista per el 21 de març. 

Estades Formatives en Empreses 

El projecte de Diversificació Curricular Estades Formatives en Empreses, que 

participen els Instituts Miquel Tarradell, Milà i Fontanals i Cintra, amb el suport  d’ 

Impulsem en la recerca d’empreses, s’ha iniciat el mes de febrer i durarà fins a 

finals de curs. 

Programa Protegim les escoles 

S’han finalitzat les obres del 2021 i es realitza l’auditoria de les obres dels projectes 

del curs 2020-21 per veure quin impacte ha tingut i quines millores s’han de 

realitzar. 
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Hi ha una demanda específica de l’escola Milà i Fontanals per incloure elements 

d’estada a la plaça Joan Amades.  Es pretén que a l’estiu 22 es realitzin les millores 

pendents. 

Les intervencions del 2022 se centren als voltants de les escoles de la Barceloneta i 

estan en procés. 

Transformem Patis: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris 

En el curs 2020-2021 es van finalitzar les obres de l’escola Milà i Fontanals/Taradell. 

S’estan plantejant millores donat el problema de manteniment de la pista de cautxú 

per immediatesa del sorral.   

Pel que fa al curs 2021-2022, s’està treballant amb les escoles Ruben Dario i 

Castella. Les reformes es realitzaran a l’estiu 22 en els patis interiors. A finals de 

febrer s’ha fet una reunió del grup motor per compartir els avantprojectes. 

Patis Escolars Oberts al Barri  

Es van reobrir els patis, els dissabtes al matí, de Cervantes, Pere Vila i Alexandre 

Gal·lí. L’escola Drassanes ha obert el pati els divendres a la tarda amb pressupost 

de l’escola.  

S’està duent a terme el procés d’obertura de patis en escoles bressol. Es va obrir al 

desembre l’EBM la Mar i s’està plantejant  la obertura de EBM Canigó. 

5. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

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 

Subvencions per a activitat econòmica Locals Planta Baixa buides: 

● 5 projectes finançats a Ciutat Vella. Impulsem el que Fas 2021 (execució 

2022).  

● Seguiment de 4 projectes finançats a Ciutat Vella. Impulsem el que Fas 2020 

(execució 2021). 

Programa Baixos de Protecció Oficial  a Ciutat Vella: 

● Tancada la 3º convocatòria de BPO. 25 projectes presentats i 9 locals 

disponibles. Propostes pendents de valoració. 
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● Acompanyament als 10 BPO ja instal·lats de la 1º i 2º convocatòria.  

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

Top Manta i Ecomuseu dels gitanos  

● Casc Antic: Associació cultural TUDANZAS, Post industrial fashion shop, el 

Niu d’en Guecko, Fusteria ecològica “Fusterartístic”, bugaderia social 

“Conviure net” 

Compra pública locals:   

● Tancat el procediment per a la compra de locals buits en planta baixa, amb 

l’objectiu d’adquirir locals i posar-los a disposició d’activitat econòmica 

sostenible amb l’entorn. Es destinan 6 milions- 10 locals a Ciutat Vella. 

Pendent d'execució de la compra. 

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 

PAAE i Servei d’assessorament  

Assessorament a tot tipus d’activitat econòmica (empresa, emprenedoria 

d’economia convencional i economia social i solidària) que atén de forma presencial 

i online: 

Total persones emprenedores ateses 139 

Persones assistents a sessions informatives 74 

Sessions informatives 22 

Persones assessorades 95 

Nombre d’assessoraments -Inicials i de seguiment 247 

Projectes actius 59 

Empreses i agents econòmics assessorats 107 

Nombre d’assessoraments empreses i agents econòmics 210 
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PAAE i convocatòries de subvencions i ajuts públics 

● Seguiment i acompanyament intensiu a 20 iniciatives socioeconòmiques i 

entitats de Ciutat Vella que volguessin presentar-se a la 5º convocatòria 

Impulsem el que Fas. D’aquestes, 14 presentades a la convocatòria. 

● Seguiment i acompanyament intensiu a 25 iniciatives socioeconòmiques que 

volguessin presentar-se a la 3ª convocatòria de Baixos de Protecció Oficial. 

D’aquestes 12 s’han presentat a la convocatòria.  

PAAE i comerç: 

● 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. 

● S’han establert canals de derivació pel projecte de comerç d’origen cultural 

divers al districte i coordinació amb l’equip de mediació i amb els tècnics de 

la DSPiT. 27 comerços d’origen cultural divers derivats. 

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

de coneixement 

● Consolidació de la Xarxa d’emprenedoria del PAAE a Ciutat Vella. Reunions 

periòdiques amb 6 entitats del territori amb projectes comuns. 2 reunions 

realitzades.  

● 1 sessió d’intercooperació amb projectes Impulsem el que Fas modalitat 

turisme sostenible i responsable amb 8 entitats del territori 

● 3 diagnosi en construcció sobre necessitats vinculades a la realitat 

socioeconòmica. Mapeig de possibles proveïdores de proximitat per hotels 

del districte, mapeig gestories del districte, mapeig del comerç a La Rambla 

● Realitzat porta a porta per difondre els serveis del PAAE a més de 191 

comerços del districte 

● Elaborat un fulletó comunicatiu del PAAE i traduït a 6 llengües. 

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  

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

realitzat  148 serveis de préstecs de material  

● Serveis de muntatge-desmuntatge, logística i transport: 254 serveis (48,42% 

contractades per part del Districte i 51,57% per part d’entitats. 

● Gestió de les donacions rebudes: 38 lots de material (mascaretes de tela, 

sabates, roba infantil, etc.) 
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● 16 contractacions de joves en perfils d’auxiliars i oficials de serveis, tècnics 

de so i transportistes. 

Acció 5. Impuls de nous projectes d’economia circular: 

● Finançats 5 projectes. Convocatòria Impulsem el que Fas 2021. Economia 

circular. Botiga solidària de segona mà; Caixa d'Eines Feines i Espais; Bags 

& Crafts; Top Manta, més just, més verd; L'Osada de Metzineres 

Acció 6. Suport a activitats i esdeveniments de la programació de Barcelona Capital 

Mundial de l’Alimentació Sostenible 

● Setmana de l’Alimentació Sostenible amb la participació d'entitats del 

territori 

Acció 7. Impuls, enfortiment i visibilitat d’ iniciatives d’alimentació sostenible al 

Districte):  

● Finançats 3 projectes. Convocatòria Impulsem el que Fas 2021. Alimentació 

sostenible. Enfortim la comunitat educativa entorn l'alimentació saludable i 

sostenible; El Peix en Xarxa; Barcelona, ho pesques!? 

● Acompanyament de 4 projectes d’emprenedoria en alimentació sostenible  

Acció 8. Programa Comerç Verd als mercats municipals  

● Implementat als 3 mercats del districte. 70 parades adherides (46%) 

○ Santa Caterina: 60% 

○ Boqueria: 19,4% 

○ Barceloneta: 61,1% 

Acció 9.  Impuls de projectes relacionats amb l’economia de les cures:  

● Acompanyament 1 projecte sobre cures: Cooperativa de Trabajo Asociado 

del Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin Papeles 

Objectiu 4: Donar suport i fer visibles les  iniciatives d’economia social i 

Solidària 

Acció 14. Impuls de nous projectes ESiS i enfortiment dels existents 

● Finançats 2 projectes. Convocatòria Impulsem el que Fas 2021 

● Finançats 22 projectes. Convocatòria Enfortim l’Economia Social i Solidària 

2021.   
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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  

Programa Comerç a Punt: 

● Assesorats 76 comerços al 2021. Casc Antic 36% ; Raval 23%; Barceloneta 

23%; Gòtic 18% 

● Seguiment dels 44 comerços que han finalitzat ja el programa, i suport a 

necessitats específiques de 65 comerços. 

Acció 23. Incrementar i elaborar plans de formació i innovació tecnològica per als 

comerços.  

BCN Market 

● Hem destinat 4 persones (PICs) a diferents Associacions de Comerciants per 

ajudar al seu comerç associat a donar-se d’alta a la web de BCN Market. 

434 establiments adherits. 

Bonus Consum 

La creació i el desenvolupament del projecte Bonus Consum ha estat una de les 

mesures identificades en el marc del Centre de Coordinació de la Resposta 

Econòmica (CECORE) amb l'objectiu d'incentivar el consum local i promoure la 

reactivació econòmica del comerç, la restauració i els serveis locals de Barcelona. 

L'acció també ha buscat donar a conèixer la plataforma marketplace BCNMarket 

(bcnmarket.barcelona). 

L'acció del Bonus Consum ha consistit en l'emissió i distribució de vals digitals que 

la ciutadania ha pogut descarregar a través de la plataforma BCNMarket, impulsada 

per BARNACOM, entitat formada per la Fundació Barcelona Comerç i Unió d'Eixos 

Comercials Turístics de Barcelona Oberta, i desenvolupada tecnològicament per 

Tiendeo i Manzaning. Cada cupó, anomenat Bonus Consum, ha estat dotat d'un 

valor de 20 euros, deu dels quals aportats per l'Ajuntament de Barcelona i els deu 

restants per la persona beneficiària. 

El projecte ha anat dirigit a tots els establiments de la ciutat i a tota la ciutadania 

major d'edat que s'ha adherit a la campanya. En aquest sentit, es va contactar amb 

BARNACOM, impulsora de la plataforma BCNMarket, per tal de vehicular la difusió 

dels Bonus Consum a través d'aquesta plataforma de marketplace. Alhora, es van 

concertar diverses reunions amb el teixit comercial, eixos i associacions de la ciutat 

per tal de donar a conèixer la iniciativa. 
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L'Ajuntament de Barcelona va aportar 3.040.000 euros per a la implementació del 

projecte, 244.100 euros van anar destinats a cobrir els costos de la iniciativa, com 

les despeses vinculades al marketplace, a la campanya de comunicació i a la gestió 

pròpia. Els 2.795.900 euros van anar destinats a posar en circulació 279.590 vals. 

 

 

Acció 24. Promocionar i conscienciar sobre la importància del comerç de proximitat 

competitiu, responsable i sostenible, així com del patrimoni comercial emblemàtic  

● Posada en marxa del Canal Telegram Comerç Ciutat Vella. 

● Rutes de Comerç Emblemàtics. 12 rutes. 20 comerços. 

Acció 25. Millorar la mobilitat en relació a l’activitat comercial i l’accés als comerços 

i afavorir l’atracció de la ciutadania cap als comerços, millorant l’espai públic dels 

voltants i l’accessibilitat dels mateixos  

● PROJECTE CASBA. Estudi d’accessibilitat a comerços del Raval. 25 

comerços  

Acció 27. Potenciar la realització d’activitats a la via pública i de comerç al carrer  

● 61 activitats autoritzades al 2021.  

● 55 activitats amb suport d’infraestructures del Districte.  

Objectiu 8 Reforçar l’associacionisme comercial al Districte 

Acció 29. Crear un grup de treball amb les dinamitzadores dels eixos i associacions 

comercials. 

● Reunió quinzenal entre districte i associacions de comerciants.  

● 16 reunions al 2021. 
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Acció 32. Consolidar el Consell de Dinamització Econòmica de Ciutat Vella i 

potenciar la participació del sector del comerç en diferents espais de participació 

del districte. 

● 2 sessions al 2021.  

● 1 sessió al 2022. 

Objectiu 9. Impulsar el comerç de proximitat vinculat a la cultura i al turisme 

sostenible i responsable 

Acció 33. Vetllar per les mesures d’activació econòmica del Pla de Transformació 

de Les Rambles 

Línia Cultural Rambles: 

● 10.000 persones participants directes en alguna de les diferents Àgores  

● Àgora Musical de la Plaça Reial: 50 concerts 

● Àgora Infantil: 10 espectacles. 1.000 persones. 

● Àgora Radiofònica: 16 entitats. 20 iniciatives. 90 programes. 500 persones 

Objectiu 10. Donar suport i promoció als mercats del districte 

Acció 35. Impulsar la pagesia de proximitat al districte  

● Regularització del mercat de pagès de Sant Agustí Vell. 

Objectiu 11. Impulsar la generació de coneixement 

Acció 36 Elaborar un estudi quantitatiu i qualitatiu per mesurar l’impacte de la crisi 

en el petit comerç del districte de Ciutat Vella.  

● Estudi del GESOP. Investigació per conèixer l’impacte de la COVID19 en el 

sector del comerç i la restauració. 3 estudis de carrer. 

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  

● Seguiment 33 projectes del 2020.  

● Finançats 27 projectes al 2021. 562.545,46€ (3 Barceloneta, 9 Casc Antic, 10 
Raval, 5 CV)  

○ Modalitat 1, dinamització de locals en planta baixa: 5 projectes 
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○ Modalitat 2, ESS: 2 projectes 

○ Modalitat 3, d'ocupació i formació: 12 projectes 

○ Modalitat 4, turisme sostenible i responsable: 2 projectes 

○ Modalitat 5, alimentació sostenible: 3 

○ Modalitat 6, repartiment última milla: 1 projecte 

○ Modalitat 7, indústries creatives: 2 projectes 

Acció 38. Enfortim l’Economia Social i Solidària  

● Seguiment 14 projectes del 2020. 

● Finançats 22 projectes al 2021. 132.285 €. (10 Raval, 5 Gòtic, 7 Casc Antic) 

Oberta la sisena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’ESS amb la 

Convocatòria de subvencions 2022 del Programa de subvencions de l’Ajuntament 

de Barcelona per a la reactivació i l’enfortiment  de l’economia social i solidària 

(ESS) i el desenvolupament de projectes d’intercooperació que desenvolupen 

l’Estratègia #ESSBCN2030  amb un pressupost total de 900.000 euros. 

Acció 39. Subvencions ordinàries i de Comerç  

● Districte: 78.700€  
● Direcció de Comerç: 165.100€. 
● Llums de Nadal: 135.000€. 

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 43. Ampliar i apropar els serveis ocupacionals de Districte  

Punt d’informació per l’Orientació i la Recerca de Feina.  

Fem Feina, Fem Futur 

● Joves. 249 joves. 503 participacions  

● Adults. 439 punt telemàtic. 324 presencials  

Acció 44. Consolidar l’atenció del Punt de Defensa dels Drets laborals de CV  

● 214 persones. 305 assessoraments  

○ Raval 96, Barceloneta 44, Casc Antic 36 i Gòtic 36 , 2 sense registre 

● 23 atencions grupals a entitats.  

● 9 consultes de l’àmbit d’assetjament sexual per raó de sexe a l’entorn 

laboral.  
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Objectiu 15. Implementar noves intervencions ocupacionals al districte de 

Ciutat Vella 

Acció 46. Vetllar per l’encaix dels Projectes integrals amb contractació (PIC) amb 

les necessitats i oportunitats del territori. 

● 78 PIC al districte de Ciutat Vella durant l’any 2021 

Acció 47. Impulsar la Taula estable de xarxes laborals 

● Celebrada una primera trobada  

Objectiu 16. Facilitar noves intervencions ocupacionals per col·lectius en 

especial situació de vulnerabilitat 

Acció 50. Fomentar l’ocupabilitat de joves de Ciutat Vella  

● Projectes IQF joves: 4 projectes al 2020 i 6 projectes al 2021 

● Fem Feina Fem Futur joves:  juliol a octubre 249 joves. 503 participacions  

● Altres programes per fomentar l’ocupabilitat de joves:  

● Programa Referents d’Ocupació Juvenil: 225 joves de CV. 428 participacions 

● Altres: Punt InfoJove del districte, Coaching Laboral per joves, Dispositiu Pla 

B, A prop jove, Garantia Juvenil, El Club de la Feina, Prometeus.  

Acció 51. Promoure programes dirigits a persones en situació administrativa 

irregular  

● Seguiment de 8 projectes finançats Impulsem el que fas 2020 

● Finançats 7 projectes Impulsem el que fas 2021 

Acció 52. Apropar les comunitats amb diversitat d’origen i cultural als recursos 

ocupacionals  

● Iniciat amb entitats d’origen cultural filipí i s’està generant un protocol 

d’abordatge en funció de les necessitats detectades.  

● Detectades 1013 persones en procés de recerca activa de feina. 

Acció 53. Incrementar l’ocupabilitat de les dones del Districte  

● Seguiment de 5 projectes finançats Impulsem el que fas 2020 

Finançats 4 projectes Impulsem el que fas 2021 

Acció 55. Incentivar programes d’itineraris laborals per les persones 

drogodependents  

● Seguiment de 1 projecte finançat Impulsem el que fas 2020 

● Finançat 1 projecte Impulsem el que fas 2021 
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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  

Acció 61. Programa d’homologació estudis i acreditació de competències:   

● El servei d’homologació d’estudis oferirà assessorament sobre el tràmit de 

reconeixement més adient a la formació acadèmica universitària o no 

universitària cursada a l’estranger, es farà la revisió de la documentació, 

acompanyament jurídic i seguiment de l’expedient. Es valorarà un ajut 

econòmic per a aquelles gestions vinculades al procés d’homologació o 

convalidació (obtenció de la documentació des del país d’origen, traduccions 

jurades, legalitzacions, taxes). 

● El servei d’acompanyament d’acreditació de competències professionals 

oferirà informació sobre els requisits i fases del procediment d'Avaluació i 

Acreditació de les Competències Professionals, es farà la  revisió de la 

documentació i suport per la inscripció al Servei d'Acreditació de l'Agència 

Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Es farà un 

seguiment dels expedients i es valorarà el suport econòmic per a aquelles 

gestions vinculades al procés d’acreditació.  

Acció 62. Suport i enfortiment del comerç de proximitat:   

● El Pla de barris assumeix l’ampliació del Programa Comerç a Punt 

○ 180h més de servei 

○ Servei de mediació cultural per atendre, a demanda, al comerç 

intercultural que necessiti assessorament amb traducció i mediació 

Acció 63 Enfortiment del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella 

Informació a l’acció 4 

Acció 64 Suport en la conciliació laboral, familiar i personal i en les tasques de 

cures.  

Programa Concilia 

Aquest servei ofereix canguratge municipal i gratuït a famílies.  

● El perfil principal de famílies ateses són migrades, sense xarxa, 

monomarentals i en situació de vulnerabilitat. Més del 50% són mares 

monomarentals i el 63% tenen un vincle amb un servei públic. 

● El total de famílies inscrites és de 60 i de 88 infants inscrits (inscripcions 

realitzades des del 14 d’octubre fins el 15 de gener). El 63% de les famílies 

ateses no tenen feina o tenen una feina precària. Aquestes situacions fan que 

el servei estigui donant resposta a la necessitat de conciliació derivada de 

jornades laborals inestables o incertes, cerca de feina, formacions o altres 

necessitats vinculades a la criança i cura de les criatures o, fins i tot, del 
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propi nucli familiar. A més a més, la majoria de les famílies estan vivint 

processos migratoris i, sovint, no compten amb una xarxa de suport o 

aquesta és molt feble. Els motius principals de demanda de canguratge han 

estat per feina (66%), temps de respir (15%), formació (8%) i temps per 

participar de la comunitat (4%). 

● El total de canguratges en durant aquest primer trimestre és de 425. S’han 

realitzat més canguratges a nens 61,17%1 que a nenes 38,42%. El Servei 

preveu i atén també a nens amb NEE. 

● En relació a la situació laboral de la primera referent familiar inscrita a 

Concilia, destaquem que el 36,67% de les famílies no tenen feina, el 30% 

tenen una feina precària i el 38% tenen feina. Pel que fa els motius de 

sol·licitud, de les 337 sol·licituds fetes, el 66,17% son per la conciliació 

laboral i el 14,84% per temps de respir. S’ha donat resposta a 12 casos 

d’emergència principalment vinculats a motius laborals. 

Acció 65 Projectes per garantir itineraris d'èxit dels joves cap a estudis superiors i 

universitaris.   

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 van entrar al curs 21/22 a la universitat i 

15 es van graduar. En aquest sentit, es va organitzar un acte institucional de 

reconeixement a tots els joves graduats en diferents disciplines universitàries 

que va comptar amb representació institucional de l’Ajuntament, de les 

universitats públiques, d’instituts i escoles del Raval i de les famílies dels 

joves. 

● Des del Prometeus, 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. 

Acció 66. Donar suport a experiències de noves oportunitats educatives:   

● En definició i licitació 

Acció 67. Implementació del programa Xarxa de Resposta Socioeconòmica 

(XARSE) de forma coordinada i cooperativa amb el programa comunitari ja existent. 

XARXE 

● 1.430 persones ateses al servei de suport a la tramitació d’ajuts, amb les que 

s’ha realitzat un total de 10935 accions -assessoraments presencials, 

telefònics, trucades de seguiment, etc.- 
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● Perfil usuariat: proporció força igualada entre homes i dones, i dues franges 

d’edat igualades entre 30-44 anys i  45-65 anys (43% i 40% respectivament), 

residents al barri del Raval (80.3%), d’origen cultural divers (64%) de 60 

nacionalitats diferents, entre les quals destaquen les de Bangladesh (18%), el 

Marroc (9%) i el Pakistan (9%). Tot i això, la nacionalitat espanyola és més 

nombrosa (36%). 

● Suport a ajuts/tràmits més demandats: suport en la tramitació de Ingrés 

Mínim Vital és el més demandat (representa el 30% del total). En segon lloc 

es situa la Renda Garantida de Ciutadania (25%), seguit de les gestions de 

Subsidis i prestacions per desocupació (9%) i la demanda d’Informació i 

consultes d'ajudes disponibles (8%). Quan a tràmits TIC, les consultes més 

freqüents son de sol·licitud de cita i l’activació del Sistema Cl@ve (15%), 

sobre l’estat dels tràmits realitzats (12%) i relatius a la digitalització de 

documentació (9%).  

● Continua creixent la coordinació i treball en xarxa amb diferents entitats 

(Casal dels Infants, CEAR, Diàlegs de Dona, Fundació Migrastudium, USOC, 

etc.) i també amb altres serveis municipals (PAE, Oficina d’Habitatge, 

Barcelona Activa, PDDL, Concilia, Servei d’Orientació Jurídica )   

● S’han realitzat Sessions Informatives a entitats del territori i formacions a les 

Xarxes Laborals del Raval i del Gòtic, adreçada a personal tècnic de 

programes d’ocupació. El mes de novembre està programada una formació 

de capacitació digital i suport a tràmits (de 4 sessions), dins el marc del 

Casal Comunitari del Raval, adreçat a un grup de dones ateses al programa 

DIMO de la Fundació SURT. 

Acció 68. Programa de Baixos de Protecció Oficial 

● Informació a l’acció 1 “Amunt Persianes” 

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. 

Acció 69. Potenciació d’iniciatives de formació i ocupació juvenil  

● Finançats 5 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 112.101 euros (Comtal, Bayt, Open Cultural Center, 

Mescladís, Vincles-Palau de la Música) amb l’objectiu de millorar la futura 

ocupabilitat de joves en situació administrativa irregular.  

● Realitzada diagnosi sobre necessitats formatives amb la Xarxa Laboral del 

Casc  Antic 

Acció 70. Impuls de noves iniciatives de formació i ocupació juvenil. 

● Realitzades diferents trobades amb referents tècnics de l’Ajuntament de 

Barcelona amb expertesa sobre programes de regularització amb l’objectiu 

d’implementar accions adhoc a Pou de la Figuera. Les possibles accions a 
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posar en marxa anirien encaminades a (a determinar en funció de pressupost 

i necessitats de les entitats): 

○ Generar un programa de regularització per joves (no extutelats) en 

situació administrativa irregular. 

○ Generar un programa de regularització per joves (extutelats) en 

situació administrativa irregular. 

○  Generar una borses d’hores d’acompanyament i suport jurídic per les 

entitats. 

○ Acompanyar el programa de subvencions ACOL. 

○ Acordat a la darrera taula tècnica de Pou de la Figuera acabar 

d’aterrar les possibilitats i convocar una sessió amb les 5 entitats que 

treballen amb joves de Pou al gener per tal de traslladar les opcions i 

decidir plegades la millor acció o accions a desplegar.  

Acció 72. Desplegament de l’estratègia Amunt Persianes als entorns de Pou de la 

Figuera. 

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’Em 

Serra Xic, 2-4.  

○ De les 25 propostes presentades, 12 propostes ubiquen el C/Sant 

Pere més Alt 76 L1 en primera posició, 5 propostes el C/ Sant Pere 

Més Alt, 76 L2 en primera posició i 2 propostes el local del C/Serra 

Xic, 2-4. 

● 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): 

● Realitzada al mes de maig una sessió específica d’informació per les entitats 

i projectes als voltants de Pou de la Figuera que volguessin presentar 

projecte IQF. 

● Priorització a la modalitat 1 de dinamització de locals en planta baixa dels 

projectes ubicats a Pou de la Figuera i voltants. 

● 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).  

● Priorització de compra pública a la zona de Pou de la Figuera 
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● La compra de un local al voltant del Pou ja ha passat per la Comissió de 

Govern i en els propers mesos es formalitzarà l’adquisició. 

Acció 73. Suport al comerç existent als voltants de Pou de la Figuera. 

● Des del mes de juny s’han iniciat algunes de les accions inscrites al Pla 

d’Acció, com: 

○ L’elaboració d’un cens comercial: 129 comerços identificats 

○ Elaboració d’enquesta de salut comercial sobre una mostra de 42 

comerços 

○ Comerç a punt amb campanya específica a Pou de la Figuera: 13 

comerços  

Objectiu 19. Impulsar el potencial econòmic vinculat a la maritimitat del barri 

de la Barceloneta 

Acció 76. Vetllar per un turisme blau responsable i sostenible amb el barri de la 

Barceloneta  

● Seguiment dels 2 projectes finançats relacionats amb el turisme blau i 
sostenible a Barceloneta  a la convocatòria IQF 2021 amb pressupost 24.750€ 

● Acompanyament dels 2 projectes relacionats amb el turisme blau i sostenible 

a Barceloneta a la convocatòria  IQF 2020. 

Objectiu 21. Potenciar l’ús del dispositiu d’inserció laboral existent a Ciutat 

Vella i que ofereix servei al veïnat de Sant Pere, Santa Caterina, la Barceloneta 

i el Raval sud 

Acció 80. Treball als Barris  

Al Convent de Sant Agustí hi ha el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de Barcelona 

Activa, emmarcat en el programa Treball als Barris del SOC, el qual atén a veïnat de 

i Sant Pere Santa Caterina, Raval Sud i La  Barceloneta.  

Programa A. Dispositius d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats 

especials. 

● Persones ateses:  

○ 57 persones (57% sobre Objectiu Programa de 100) 

○ 20 Sant Pere i Santa Caterina, 22 Raval Sud, 15 Barceloneta 

● Perfil: 

○ Homes 56% Dones 44% 

○ Edat per trams: <25: 4% 25 a 39: 14% 40 a 54: 47% >54: 35% 

○ Estudis finalitzats: 

○ Sense estudis, Certificat Estudis Primaris: 37% 

○ Graduats en ESO, Estudis Secundaris: 53% 

○ Universitaris: 11% 

○ Nacionalitat: Espanyola i UE:67% Fora UE: 33% 

○ Aturats de llarga durada: 53% 
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○ No reben cap prestació econòmica: 53% 

●  Inserció participants: 13 (23%) 

●  Total accions: 227 

●  Total participacions: 281 

Programa C. Programa mixtos de formació i treball _ Cases d’Oficis 

● CO de l’Espectacle i Les Indústries Creatives.  

● Iniciat el 26/11/2021. Barceloneta i Santa Caterina i Sant Pere 

○ 8 persones Assistent/a de producció i regidoria  

○ 8 persones Decorador/a en Art Floral  

○ 8 persones 3D: Modelatge, animació i fabricació  

○ 8 persones Producció audiovisual  

○ 8 persones Tècnic/a de so  

○ 8 persones Tècnic/a en luminotècnia 

Programa D Programa d’experienciació laboral (plans d’ocupació) 

Previsió contractació: març 2022 

● Barceloneta: 

○ 8 Places D1 - Medi ambient i sostenibilitat urbana. Neteja i adequació 

d'espais públics 

○ 4 Places D2 - Serveis a la comunitat. Dinamització i cohesió social 

○ 1 Places D2 - Serveis de proximitat i atenció a les persones 

○ 1 Plaça D2 - Tecnologies de l'informació i la comunicació 

● Raval Sud: 

○ 8 Places D1 - Medi ambient i sostenibilitat urbana. Neteja i adequació 

d'espais públics 

○ 1 Places D2 - Serveis a la comunitat. Dinamització i cohesió social 

○ 1 Places D2 - Serveis de proximitat i atenció a les persones 

● Santa Caterina i Sant Pere: 

○ 8 Places D1- Medi ambient i sostenibilitat urbana. Neteja i adequació 

d'espais públics 

Programa E. Programes de desenvolupament local 

● Accions realitzades: 

○ Participació a les reunions de Grup Motor del Pla de 

Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella, Coordinació tècnica de 

PDE Ciutat Vella i de coordinació amb el Dispositiu de Treball als 

Barris de Ciutat Vella 

○ Execució del projecte d’apropament a entitats d’origen cultural divers: 

visites a entitats d’origen cultural bengalí (Associció Sunamgonj jela) i 

marroquí (Associació Amical d'Immigrants Marroquins a Catalunya); 
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participació a la reunió per l’abordatge conjunt amb Districte Ciutat 

Vella i el Servei de Mediació i Interpretació; i acompanyament primers 

assessoraments per part del PAAE a les entitats d’origen filipí. 

○ Participació a reunió de coordinació tècnica dels PDDL i reunions amb 

entitats del territori per coordinar formacions grupals. 

● Accions en desenvolupament: 

○ Seguiment operatiu del projecte de XARSE: reunions de coordinació, 

difusió del servei i coordinació de formacions dels serveis adjunts 

○ Seguiment finals dels projectes beneficiaris de la convocatòria de 

subvencions Impulsem el que Fas 2020, que es desenvolupen 

principalment al barri del Raval. 

○ Seguiment de projectes del programa Baixos de Protecció Oficial 

ubicats al Raval, juntament amb l’equip d’Amunt Persianes de 

Barcelona Activa 

LE6. Optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica 

Objectiu 22. Incrementar la participació del veïnat i de les empreses de Ciutat 

Vella en accions de promoció econòmica. 

Acció 81. Incrementar la participació del veïnat.  

Sessions informatives als Barris. 

Es convoquen per primera vegada sessions per barris amb l’objectiu de donar 

resposta a les demandes veïnals i aconseguir que es coneguin totes les accions 

establertes al PDE, els recursos més propers i altres iniciatives de caràcter 

socioeconòmic que es desenvolupen a cadascun dels barris del nostre districte. 

Casc Antic. Dimecres 16 de març a les 18.00h 

Barceloneta. Dijous 17 de març a les 18.00h 

Gòtic. Dimarts 29 de març a les 18.00h 

Raval. Dimecres 30 de març a les 18.00h 

En el següent enllaç trobareu més detall del contingut de les sessions: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/sessions-informative-sobre-

els-recursos-i-projectes-del-pla-de-desenvolupament-economic-de-ciutat-vella-

esborrany_1150195 

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 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/sessions-informative-sobre-els-recursos-i-projectes-del-pla-de-desenvolupament-economic-de-ciutat-vella-esborrany_1150195
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/sessions-informative-sobre-els-recursos-i-projectes-del-pla-de-desenvolupament-economic-de-ciutat-vella-esborrany_1150195
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/sessions-informative-sobre-els-recursos-i-projectes-del-pla-de-desenvolupament-economic-de-ciutat-vella-esborrany_1150195
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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. 

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. 

Ocupació de via pública: Inspeccions terrasses  

Des del mes de novembre de 2021 fins a finals de febrer de 2022 s’han obert 

73 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 
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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 coresponsabilització 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 durant els mesos de novembre del 2021 a febrer 

del 2022. 

 

Descripció de la infracció Gòtic Raval Barcelonet

a 

Casc Antic Total  

Excés d'ocupació en més de 4 

mòduls o del 20% al 50% de 

mòduls o superfície 

2 3 1 1 7 

Excés d'ocupació en més de 6 

mòduls o del 50% de mòduls o 

superfície 

1 8 3 1 13 

Excés d'ocupació fins a 2 

mòduls o fins el 20% de mòduls 

o superfície 

    1   1 

Instal·lar elements no autoritzats 4 12 4 3 23 

No retirar els elements de la 

terrassa al finalitzar l'horari 

    1   1 

Ocupar els escocells     3   3 

Reduir l'ample de la vorera amb 

pertorbació greu 

1 4 2 4 11 

Terrassa sense llicència 8 2   4 14 

Total general 16 29 15 13 73 

  

S’ha ordenat retirar 8 terrasses en els mesos novembre-febrer. La taula següent 

detalla concepte i dades per barris. 

Descripció de la infracció Gòtic Raval Casc Antic Total  
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Terrassa sense llicència 4 1 3 8 

  

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 de l’1 de novembre fins el 28 de febrer, s’han tramitat 12 sancions per 

incompliments d’horari. 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 en bars i 

restaurants 

3 2   2 7 

Incompliment horari 

Supermercats 

1 1 3   5 

Total 4 3 3 2 12 

Inspeccions sobre incompliments horaris venda d’alcohol en tot el Districte 

En el quadre es mostren els expedients sancionadors que hi ha hagut per 

incompliments d’horari de venda d’alcohol durant els mesos novembre a febrer 
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Infracció Gòtic Raval Barceloneta Casc Antic Total 

Bars i Restaurants: Consum de 

begudes alcohòliques fora del local 

2 1   1 4 

Supermercats: Venda d'alcohol fora 
d'horari (de 23 a 8h) 

4 1   3 15 

Total 6 2   4 12 

 

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.  

Durant el mesos de novembre a febrer, a Ciutat Vella, s’han dut a terme 378 

inspeccions a HUTs. D’aquestes inspeccions s’han incoat: 

● 28 expedients sancionadors 

● 39 procediments de restitució gestionats pel Districte 

● 52 expedients sancionadors 

● 85 procediments de restitució gestionats per la DSI. 

Actuacions cannàbiques 

Diverses sentències del TS i la sentència del TSJC del 2 de juny de 2020 van 

anul·lar el Pla Especial Urbanístic per l’ordenació territorial dels clubs i associacions 

de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona per envair la competència 

exclusiva estatal en matèria de legislació penal i estableixen la impossibilitat de 

regular una llicència d’activitats que permeti el consum de cànnabis dins d’un 

establiment fora dels límits permesos per la normativa penal. 

Per aquest motiu, es va acordar enviar una carta o nota informativa el mes de juliol 

del 2021 als 212 establiments que disposaven de llicència de Club Social de 

Cànnabis a la ciutat de Barcelona a l’empara del Pla Especial Urbanístic  anul·lat, 

on s'informava de la sentència del TSJC.   

En resum, els clubs cannàbics s’han de limitar a proporcionar informació; elaborar o 

difondre estudis; realitzar propostes; expressar de qualsevol forma opinions sobre 

la matèria; i promoure reunions o seminaris sobre qüestions referents a les finalitats 

expressades als seus estatuts. Per tant, en cap cas aquesta habilitació permet la 

promoció del consum del cànnabis, el seu cultiu, la seva distribució, ni cap altra 

actuació o conducta que pugui ser constitutiva d’infracció administrativa o penal. 



 

 

 

55 Ajuntament de Barcelona 

En aquest sentit, es va presentar el Pla d’Inspecció a Clubs Socials de Cànnabis a 

la Taula de Policia Administrativa de Ciutat on es van determinar les actuacions a 

realitzar d’una manera coordinada amb la resta de Districtes. 

El protocol marcat que es va acordar és el següent: 

Un cop enviades les cartes informatives als establiments amb llicència, es durà a 

terme un Pla d’inspecció per fer una comprovació del compliment d’aquestes 

noves limitacions. En el cas que es denegui l’entrada a l’establiment i no s’aprecia 

situació de perill, caldrà aixecar acta i cursar la corresponent sol·licitud per obtenir 

l’autorització judicial d’entrada. Aquesta sol·licitud es demanarà, o no, en funció de 

la concurrència d’indicis d'il·legalitat que caldrà recollir en l’acta si es donessin. En 

el cas que es denegui l’entrada a l’establiment i es donés una situació de perill greu 

i imminent es podrà procedir al desallotjament i precinte imminent.  Mossos 

d’Esquadra i Guàrdia Urbana es coordinaran en aquells casos en que hi hagi alguna 

cannàbica en investigació prèvia. Un cop feta la inspecció s’obrirà un expedient 

Autoritas amb el protocol Campanya Club Cànnabis. 

Les inspeccions es van realitzar entre el 2 de febrer fins al 17 de febrer, fent 3 o 4 

inspeccions diàries, realitzades en l’horari tarda/nit.  L’equip d’inspecció va estar 

format per: 

● 1 Agent EPB ( Paisà) 

● 1 Agent torn nit EPB ( Paisà) 

● 1 tècnic d’activitat de Districte 

● 1 Patrulla brigada ( Uniformada). 

Les infraccions més detectades estan relacionades amb els sistemes de 

reproducció de so sense limitador o la insuficiència o mal funcionament de les 

condicions de protecció contra incendis a part de la distribució de substàncies 

derivades del cànnabis prohibides per l’esmentada sentència. Aviat s’iniciaran els 

expedients de disciplina per corregir les deficiències detectades. 

En total s’han inspeccionat 33 associacions cannàbiques amb llicència.   

Actuacions campanya residus establiments comercials 

Al 2021 es duu a terme campanya inspectora conjunta del Servei de Neteja i 

Inspecció del Districte per tal de verificar la gestió dels residus dels establiments 

alimentaris. L’àmbit d’actuació es circumscriu als establiments comercials del barri 

del Raval i entorns del carrer Sant Antoni Abat i Joaquin Costa, punts crítics en 

relació a la gestió de residus i la neteja de l’espai públic detectats en el districte. La 

campanya es va iniciar el 28 de setembre i va finalitzar el 16 de desembre, constant 

de dues fases diferenciades. 
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En la primera, la fase informativa, va consistir en accions basades en la informació i 

el reforç de les bones pràctiques de gestió de residus comercials, detectant males 

praxis i reconduir-les mitjançant visites als establiments. 

A la segona fase, la inspectora, es van dur a terme inspeccions conjuntes de la 

Direcció del Servei de Neteja  i inspectors dels Districte, consistents en la 

comprovació dels usos dels contenidors, de l’ocupació de l’espai públic amb 

residus de les activitats i de la gestió de deixalles a l’interior de l’establiment. 

Durant l’operatiu dut a terme al barri del Raval es van fer 15 jornades 

d’inspecció repartides en 4 mesos amb el resultat final de 109 inspeccions 

focalitzades en 30 establiments i un total de 134 incompliments. 

Els incompliments més detectats han estat els de: 

● No acreditar els serveis privats de recollida (bàsicament per la qüestió de la 

correcte gestió de les caixes), amb un 46%. 

● No gestionar la fracció orgànica, amb un 26%. 

 

 

TIPUS D'INCOMPLIMENT TOTAL 

NOMBRE % 

No acreditar el servei privats de recollida 61 46% 

No gestionar fracció orgànica 35 26% 

Dipositar residus en contenidor diferent al que 
correspongui (comercial) 

11 8% 

Dipositar residus en contenidor diferent al que 
correspongui (domiciliària) 

11 8% 

Ocupar via pública sense permís 3 2% 

Utilitzar recollida domèstica 7 5% 
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Provocar embrutiments de la via pública com a 
conseqüència del dipòsit o lliurament dels residus 

2 1% 

Abandonar mobles i trastos vells 1 1% 

No gestionar correctament l'oli orgànic 1 1% 

No utilitzar els sistemes assenyalat per cada zona 1 1% 

Treure el cartró abans / després de l'horari establert 1 1% 

TOTAL 134 100% 

 

En la taula següent s’observa la tipologia dels establiments que han donat lloc a les 

109 inspeccions realitzades. 

Tipologia d'establiments Nombre 

Fruites i Verdures 39 

Alimentació general 32 

Carnisseria / Polleria 24 

Restaurant 4 

Drogueria 3 

Locutori 2 

Pastisseria i rebosteria 2 
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Restaurant 2 

Ferreteria / Bricolatge 1 

TOTAL 109 

 

La taula següent mostra les dades de les sancions incoades als locals amb 

incompliment, des del mes d’octubre fins el 28 de febrer: 

DESCRIPCIÓ DE LA INFRACCIÓ TOTAL SANCIONS 

No acreditar servei privat de recollida (300€)  34 

Dipositar fracció orgànica sense reparar (300€)  18 

Dipositar residus fora element contenció corresponent 
(comercial) (300€) 

6 

Dipositar residus fora element contenció corresponent 
(domicili) (300€) 

5 

Utilitzar recollida domèstica comerç/ind (300€) 2 

Ocupar Via Pùblica sense permis (240 €) 2 

Total general 67 
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Després de la campanya informativa i la inspectora, les dades conclouen que el 

69% dels establiments referenciats no fan una gestió correcte dels residus. 

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. 

● els incendis produïts en garatges.  

Això fa que 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 Taula de Policia Administrativa de Ciutat, celebrada el 11 de febrer, el 

Districte de Ciutat Vella va presentar l’abordatge de la problemàtica de càrrega de 

trixies i altres vehicles de mobilitat personal (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. 

A començaments de març ha tingut lloc la reunió que ha permès iniciar l’elaboració 

d’aquest protocol. 

Cal destacar que s’han precintat un total de 7 locals per una activitat 

relacionada amb la càrrega de bateries de trixies que generaven un risc per a 

la seguretat de les persones i béns de la ciutat entre l’estiu del 2021 i el febrer 

del 2022 als barris del Raval i la Barceloneta. 
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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.  

● Obres de pavimentació dels carrils laterals de la Rambla. Previsió de 

finalització abril 2022. 

● Plaça Carme Simó (Mentrestant). Previsió de finalització abans d’abril del 

2022  

● Espais veïnificats del Gòtic: durant el 2022 actuarà a la pl de la Mercè -2a 

fase-, Pla de la Seu i plaça George Orwell. 

Obres Finalitzades  

Les obres finalitzades són les següents: 

● Reurbanització carrer Giné i Partagàs i carrer Cermeño. Previsió de 

finalització allargada a finals de novembre del 2021. 

● Canalitzacions Agbar i Endesa al carrer Tallers i Valldonzella. Finalitzat a 

finals de novembre del 2021. 

● Cobriment del pati de la Casa Padellas. Previsió de finalització a finals de 

novembre del 2021.Endesa - Princesa 21 - Fase 1 (Montcada entre Princesa i 

Boquer). Finalitzada el 6 de setembre de 2021.   

● Biblioteca Sant Pau: bomba de calor. Finalitzada el 5 de novembre de 2021. 

● Espais veïnificats del Gòtic: durant el 2021 s’ha actuat a la pl Veronica, la 

plaça de la Mercè (fase 1), la plaça del Pi i la plaça Reial.  

Via Laietana 

Continuem avançant cap a la ciutat que volem: més sostenible, verda i amable. 

Ja ha començat la transformació de la via Laietana.  

Les obres de la primera fase de la transformació de la Via Laietana han començat a 

principis de març i afectaran el tram comprès entres la plaça d'Urquinaona i el 

carrer de Jonqueres, banda Besòs. 

Els treballs que s’hi realitzaran són: 

● Implantació del tancament d’obra i tasques prèvies. 

● Demolició parcial de la calçada i vorera. 
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● Excavació de rasa. 

● Substitució de la canalització antiga d’aigua. 

● Pavimentació provisional de la calçada i la vorera. 

La reurbanització del tram entre Urquinaona i Antoni Maura contempla l'ampliació 

de  les voreres fins als 4,05 metres i la creació de més espais de passeig. Una nova 

plaça a Antoni Maura connectarà la Catedral amb el Mercat de Santa Caterina. 

També es renovarà la cruïlla del carrer de Jonqueres i es crearà un nou pas per a 

vianants. A més, es plantaran més arbres, per incrementar el verd urbà, i es 

millorarà la pavimentació i la il·luminació de la zona. 

La reforma de la Via Laietana està basada en el pla Superilla Barcelona, que deixa 

enrere el model de mobilitat privada aplicat fins ara i posa al centre la mobilitat 

sostenible. 

Amb aquest model de transformació urbana apostem per donar més espai als 

vianants, les bicicletes i el transport públic. El nostre objectiu és aconseguir un eix 

més accessible i segur i amb més espais d’ús públic, per connectar millor els barris 

a banda i banda de la via i afavorir el comerç local, tot reduint el soroll i la 

contaminació a la zona. 
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Afectacions a la mobilitat durant les obres 

Fins a principis d’abril les actuacions se centraran a la vorera de la banda del Besòs 

i ocuparan un dels carrils de circulació descendents. Però l’afectació més important 

es produirà a principis d’abril, amb els treballs a la vorera de la banda de Llobregat. 

Durant el temps que duri la primera fase, la circulació en sentit muntanya quedarà 

restringida a un sol carril d’ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis, fins a la 
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plaça d’Antoni Maura. En sentit mar, hi haurà un carril bus i un carril de circulació 

per a vehicles privats. 

El recorregut alternatiu de pujada es farà per l’avinguda del Marquès de l’Argentera, 

el passeig de Picasso, el passeig de Lluís Companys i la ronda de Sant Pere. Les 

línies de bus 47, V15 i V17 en sentit muntanya es desviaran per aquest itinerari, 

mentre que el bus de barri 120 mantindrà el recorregut habitual. Aquesta nova 

configuració dels recorreguts s’aplicarà també als desplaçaments en bicicleta. 

Pel que fa al comerç, les botigues i mercats es mantindran oberts durant les obres i 

s’anirà informant sobre la ubicació de les zones de càrrega i descàrrega. 

No hi haurà afectacions significatives pel que fa a les sortides de metro ni les places 

reservades a persones amb mobilitat reduïda i dels hotels. Les parades de taxi 

situades a la plaça d’Antoni Maura es mantindran fins al moment en què comencin 

les obres, quan es traslladaran definitivament al carrer de Joaquim Pou. 
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Accions informatives 

Des del dia 8 de febrer un equip d’informadors i informadores treballa a la zona per 

comunicar les afectacions als comerços i el veïnat. Es farà la distribució d’un fulletó 

informatiu i d’avisos d’escala i la  bustiada d’una carta informativa a les porteries de 

Via Laietana i entorns. 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/02/09090700/4-Fulleto-Via-Laietana-DIGITAL-feb-2022-compressed.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/02/09090700/4-Fulleto-Via-Laietana-DIGITAL-feb-2022-compressed.pdf


 

Informe de Regidoria          68 

A més l’evolució de l’obra es podrà seguir per mail a través del butlletí periòdic 

d’informació del districte i des del mòbil pel canal de tèlegram de Ciutat Vella.  

Un cop s’acabin les obres de la primera fase començaran les actuacions al segon 

tram, entre la plaça d’Antoni Maura i la plaça d’Antonio López (futura plaça d’Idrissa 

Diallo). 

La transformació de la Via Laietana tindrà un pressupost total de 32,9 milions 

d’euros. 

La Rambla 

El Projecte de Transformació de la Rambla entra en una nova fase de desplegament 

durant aquest 2022 després del concurs realitzat i l’inici posterior de desplegament 

de les diferents línies marcades pel projecte de KmZERO agrupades en quatre 

grans estratègies, la d’urbanització, la urbanística, la cultural i la turística i l’espai de 

seguiment del projecte Comunitat Rambla. Enguany es visibilitzarà l’inici d’obres de 

transformació global de la Rambla i es consolidaran les línies estratègiques 

marcades pel projecte que són: 

● L’estratègia cultural. És el conjunt d’accions que tenen per objecte construir 

una nova vivència quotidiana de la Rambla, com a espai públic singular, a 

través de les pràctiques culturals i comunitàries que tinguin com a 

protagonistes i destinataris el veïnat de Barcelona. 

● L’estratègia urbanística. Que té com a objectiu diversificar els usos 

comercials del passeig i protegir l’habitatge. 

● L’estratègia d’urbanització. Formada per un projecte que vol recuperar 

l’espai públic com a espai d’ús social prioritari urbà de proximitat, fer millores 

paisatgístiques i ambientals, una renovació i requalificació material de tot 

l’espai i una Ordenació física que faciliti una intensa, però més ordenada, 

utilització de l’espai. 

● L’estratègia turística i econòmica. Que té per objecte promoure un turisme i 

activitat econòmica sostenible a les Rambles.  

L'evolució d'aquestes estratègies són informades i contrastades a l'espai de 

seguiment configurat sota el nom de Comunitat Rambles que es convoca 

semestralment i del que formen part tots els agents veïnals, socials i econòmics que 

van participar del procés cooperatiu de kmZero i que han continuat vinculat al seu 

desplegament. 

Durant el març de 2020 es produeix el confinament domiciliari sent el principi d’un 

llarg període encara vigent de restriccions sanitàries a tota activitat derivades de 

l’impacte de la Covid-19. En aquest context d’impacte social, especialment en les 

dinàmiques turístiques, generat per la covid es fa precís una reformulació de l’enfoc 

d’algunes de les estratègies plantejades i s’entén aquest impacte i la necessària 

reactivació de la Rambla ja no només com una possibilitat sinó com a una 

oportunitat. 

https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=3
https://t.me/ComercCiutatVella
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Aquest reenfoc de desplegament de les estratègies en context pandèmic ha viscut 

durant el 2021 la seva consolidació. Les estratègies com per exemple la cultural, 

s’han adaptat a la nova realitat de restriccions sanitàries sense perdre l’objectiu 

principal d’atraure barcelonins i barcelonines a la vivència de la Rambla a través de 

la cultura. 

Aquesta estratègia cultural s’ha materialitzat conjuntament amb l’Institut de 

Cultura de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella en el desplegament efectiu del 

projecte Àgores Rambles, espais a la via pública on facilitar i potenciar l’activitat 

cultural de proximitat pels que han passat més de 10.000 persones durant el 2021 

seguint totes les mesures sanitàries de cada moment. 

L’Àgora Musical de Plaça Reial ha coordinat i facilitat mes de 50 concerts 

organitzats per entitats, escoles de música i festivals coordinats per oferir cultura de 

proximitat a la Plaça Reial de manera segura en ple context pandèmic. 

L’Àgora Infantil al Pla del Teatre ha arribat a més de 1000 persones entre infants i 

famílies han gaudit de la programació infantil amb la Biblioteca Andreu Nin al cor de 

la Rambla. 

L’Àgora Radiofònica ha tingut un naixement amb molta força a través de l’activació 

de Radio Rambles al quiosc de floristes en desús acollunt més 90 programes en 

format podcast realitzats en directe per entitats i equipaments de l’entorn de la 

Rambla i els seus barris. 

La Linia cultura Rambles ha assolit per tant, en la seva primera fase de 

desplegament, els seus objectius d'mpulsar diferents espais d'activitat cultural a la 

via pública amb totes les garanties sanitàries per atraure veïnat de Barcelona a 

recuperar el cor de la seva ciutat a través de la cultura. A partir del 2022 s’obra una 

nova fase de consolidació i ampliació de l’àbast i feina de la línia cultural a partir 

d’una licitació pública de l’equip cultura Rambla. 

Paral·lelament a aquesta estratègia s’ha treballat durant el 2021 en les millores 

físiques puntuals a tot el llarg de la Rambla com la repavimentació de les rajoles en 

mal estat, la poda d’arbrat específica, la millora de la il·luminació en diferents trams 

o la retirada de cabines telefòniques en desús. 

Al mateix temps s’ha anat avançant en el procés jurídic-administratiu per la retirada 

dels 11 quioscs d’ex-ocellaires, que es podruirà en els propers mesos, i en la 

redacció del projecte de repavimentació i ubicació de mobiliari urbà a l’espai que 

quedarà quan es retirin al tram de la Rambla dels estudis. 

Altres línies com la d’urbanisme o la gestió turística es continuen treballant com a 

una feina que tindrà visibilitat i desplegament evident a mig i llarg termini. A curt 

termini s’ha iniciat el treball tècnic per a realitzar el porta a porta a l’àmbit Rambla 
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per tal de poder oferir acompanyament d’assessorament per defensa dels drets 

dels llogaters i detecció de possibles casos d’assetjament immobiliari. 

Durant el 2021 s’ha aprovat i presentat públicament el projecte executiu definitiu de 

reurbanització de la Rambla que tindrà el seu inici d’obres durant el segon 

semestre de 2022 començant per la primera fase iniciant-se per Colom. 

 

Afectacions a la mobilitat per obres de pavimentació a les Rambles 

Durant el mes de març es duran a terme obres de millora del paviment de la 

calçada de la Rambla. Els treballs, provocaran afectacions a la mobilitat dels 

vehicles que es desplacin per aquesta via. 

Les obres de pavimentació es faran entre les 8:00 i les 21:00 hores durant el mes 

de març del 2022. Les obres es faran per trams per minimitzar l’impacte al trànsit 

rodat 

Els talls de trànsit també afectaran les parades de les línies d'autobusos de TMB 

(V13 i 58) i les del Nit Bus, que quedaran anul·lades mentre es facin els treballs. 

També de manera puntual, i mentre durin les pavimentacions es poden produir 

restriccions de trànsit en algun carrer de l’entorn, que estaran senyalitzades 

degudament per facilitar la circulació dels vehicles.   

Les principals desviacions de trànsit i de les línies d’autobús afectades es faran per 

Via Laietana i per la Ronda de Sant Pau/Paral.lel. 
  

CAP Gòtic 

La ubicació definitiva del CAP Gòtic serà a l’edifici municipal situat al plaça de 

Carles Pi i Sunyer després d’arribar a un acord sobre la ubicació i el trasllat dels 
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serveis municipals que actualment es troben en aquest espai. El nou CAP tindrà 

uns 2.500 metres quadrats de superfície i recuperarà tota la cartera de serveis. 

Els mòduls de suport s’instal·laran a la plaça de Joaquim Xirau, i tindran nou 

consultes, que entraran en funcionament a l’abril. 

A l’edifici de la Via Laietana, 8-10 també s’hi traslladarà la Gerència de Prevenció i 

Seguretat, que ara s’ubica a l’edifici de la plaça Pi Sunyer. Part d’aquest espai serà 

cedit al CatSalut perquè hi habiliti el nou CAP Gòtic. Aquest equipament es troba 

ara al Passatge de la Pau i amb aquest trasllat es podrà ampliar les instal·lacions i 

guanyar espai per als usuaris. L’espai sobrant de l’edifici de Pi Sunyer continuarà a 

disposició de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pel que fa al mentrestant, respecte al servei del CAP en l’actual ubicació, totes les 

administracions implicades s’estan coordinant per aconseguir millores en 

l’equipament. Així, l’any  passat es van habilitar com espais annexes provisionals 

uns mòduls a la plaça Joaquim Xirau i un local en els baixos de l’APROP, i es 

continuen estudiant altres accions de millora.  

Indicadors de seguretat  

Evolució de les trucades ciutadanes al 092/112 

L’evolució de les trucades al 092/112 a la ciutat de Barcelona de novembre de 2021 

al gener del 2022, reflecteix  un increment del 24,8% respecte al mateix període 

de l’any anterior. Pel que fa a Ciutat Vella, l’augment ha estat del 63,7%, una dada 

que s’ha de contextualitzar recordant que l’any 2021 va ser excepcional donada la 

situació de privacions de mobilitat i de tancament de l’oci nocturn provocat per la 

pandèmia de la covid19, per tant, estem parlant d’un creixement important respecte 

a unes dades excepcionalment baixes. Si prenem com a referència el mateix 

període de 2021, cal recalcar que no s’ha arribat als nivells d’aquell any. 

A Ciutat Vella la major part de les trucades, en el període de novembre del 2021 al 

gener del 2022 i també com mostra la imatge de tot l’any 2021, estan relacionades 

amb fets penals (furts i robatoris amb força), 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 32% 

més de serveis.  

Anàlisi de les dades relatives als fets delictius a Ciutat Vella 
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Indicador Nov 20- 

Gen 21 

Nov 21-Gen 

22 

Observació 

Total de 
fets 

coneguts 

4099 7245 
+76,8 % 

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 1743 42741 

+145 % 

Els furts continuen essent el tipus delictiu més 

nombrós.  

Robatoris 

violents 

334 

 

740 

+121,6 % 

La majoria dels robatoris violents es produeixen per la 

nit en zones properes a l’oci nocturn. 

Robatoris 

a vehicles 

275 347 

26,2 % 

Aquesta tendència continua a l’alça i especialment a 

l’interior de pàrquings.  El barri amb més fets és la 

Barceloneta amb 164, representa un 47,2% del total 

Delictes 

Contra la 

Salut 

Pública 

151 121 

-19,9 % 

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: 

Nov 20- 

Gen 21 

Nov 21-Gen 22 Observació 

Total 

detinguts i 

denunciats 

2831 4074 

+43,9% 

La tendència continua en augment, seguint la línia 

de l’augment de fets delictius.  

Per furt 724 1457 

+101% 

L’augment de les detencions/investigacions 

realitzades per GUB+PGME ha augmentat de 

manera proporcional al número de fets denunciats. 

Per 

robatoris 

violents 

160 281 

+75,6 % 

La majoria dels robatoris violents es produeixen per 

la nit en zones properes a l’oci nocturn. 
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Per 

robatoris 

interior de 

vehicle 

31  

 

27  

-13,9% 

L’augment d’altres tipus de fets delincuencials (furts 

i robatoris violents) ha fet que els recursos policials 

s’hagin redistribuït. . 

Per 

Delictes 

contra 

salut 

pública 

168 153 

-9% 

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 de Ciutat Vella, el balanç de la tasca 

realitzada ha estat molt positiu, des del 1 de Gener de 2021 fins al 1 de març 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 40 entrades i perquisicions a habitatges dedicats a aquesta 

activitat. 

En aquestes accions s’han detingut/investigat a un total de 72 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. 

Descripció de l’activitat relacionada amb la convivència 

Indicador Nov 20 - Gen 21 Nov 21 - Gen 22 Observació 
 

Demanda al 112 

per venda 

ambulant. 

135 171 

+26,7 % 

L’obertura progressiva de la via 

pública en finalitzar la pandèmia 

ha fet que les dinàmiques 

socials es modifiquin, disminuint 

les molèsties per concentracions 
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socials nocturnes (botellots) en 

els últims mesos degut també a 

l’acció policial al respecte, però 

augmentant altres usos. 

Demanda al 092 

per consum 

d’alcohol a la via 

pública 

202 89 

-55,94 % 

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. 

285 805 

+182,4 % 

Es trenca la tendència a la baixa 

acompanyant a l’augment de la 

demanda augmenten les denúncies.  Al 

mes d’octubre sembla estabilitzar-se 

amb només una pujada del 1,5 %. 

Llaunes comissades 1140 

 

149 

-54,7 % 

Les grans aglomeracions de persones 

consumint begudes a la via pública, ha 

fet que l’acció policial hagi tingut un 

caire majoritàriament d’ordre públic, 

més que denunciadora. 

Denúncies per consum 

d’alcohol a la via pública 

1725 781 Les grans aglomeracions de persones 

consumint begudes a la via pública, ha 

fet que l’acció policial hagi tingut un 

caire majoritàriament d’ordre públic, 

més que denunciadora. 
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Neteja viària i recollida de residus 

Comença un nou contracte de neteja adaptat a cada barri, amb més personal i 

vehicles més sostenibles. 

El nou contracte de neteja i recollida de residus per als pròxims vuit anys 

incrementarà la plantilla d’operaris i operàries i incorporarà tecnologia per al control 

i la gestió del servei, així com vehicles elèctrics per reduir la contaminació i el soroll. 

Aquestes millores, que es comencen a implementar el mes de març de manera 

gradual, permetran donar un servei adaptat a les particularitats de cada barri. 

 

 

El servei de neteja i recollida s’adaptarà als diversos espais de la ciutat des de 

diferents eixos: 

● Nova maquinària, per exemple, escombradores més petites per als carrils 

bici, carros elèctrics autopropulsats perquè els operaris i les operàries es 

puguin desplaçar més fàcilment als barris amb pendent, vehicles més petits 

per arribar als carrers estrets dels diferents nuclis antics o vehicles pensats 

específicament per desplaçar-se per la zona litoral. 

● Introducció d’equips polivalents que poden escombrar, recollir residus o 

netejar amb aigua segons cada necessitat. 
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● Més serveis de neteja amb aigua i a més zones, amb un ús més eficient de 

l’aigua freàtica. 

● Increment dels serveis de neteja de taques als paviments amb maquinària 

específica que actuarà als carrers i les places amb una concentració més 

gran d’usos i de persones. 

● Augment de la neteja de zones verdes i dels parcs de la ciutat. Els principals 

parcs de la ciutat es netejaran al matí i a la tarda, els set dies de la setmana. 

● Es dobla la neteja interior i exterior dels contenidors. L’interior es netejarà 

setmanalment durant els sis mesos de la temporada alta i quinzenalment 

durant els sis mesos de la temporada baixa. L’exterior dels contenidors es 

netejarà en temporada alta cada quinze dies, i la resta de l’any, un cop al 

mes. 

● S’incorpora el servei de neteja a fons del paviment que hi ha sota els 

contenidors, amb una maquinària específica que permet aixecar-los i netejar-

los amb aigua a pressió al mateix temps. 

● Augment de la neteja a la tarda i els dies festius per adaptar el servei als 

usos ciutadans de l’espai públic. 

● Pla de treball específic per a cada barri de la ciutat després d’analitzar casos 

representatius, les necessitats i les demandes del veïnat de cada territori. 

Recursos humans 

Una plantilla de 4.400 persones per poder fer front a aquesta adaptació del servei, 

el nou contracte preveu un increment del 10% dels recursos humans. En concret, 

s’incorporaran al servei un total de 400 operaris i operàries, més de la meitat dels 

quals, 225, s’incorporaran als equips de neteja viària. El nou contracte també 

preveu la incorporació de dones a llocs de treball amb comandament, l’increment 

progressiu de persones amb discapacitat o risc d’exclusió social i un equip de 40 

informadors i informadores, establerts permanentment en diferents punts de la 

ciutat. 

Nova flota més sostenible 

Es passarà del 20% de vehicles elèctrics a un 66%, amb un total de 870 vehicles, 

que contribuiran a millorar la qualitat de l’aire a la ciutat. Aquesta flota, a més, 

permetrà augmentar el confort acústic gràcies a uns equips insonoritzats que 

disminueixen els nivells sonors del servei. 

A partir de la segona setmana del mes de març s’implementarà en cinc districtes, 

Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí. A partir del mes de 

setembre s’implementarà a la resta de la ciutat, als districtes de Sants-Montjuïc, les 

Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris. Participaran en el procés 

el veïnat i el teixit comercial, que tindran un paper molt rellevant de 

corresponsabilitat en aquest desplegament a través dels consells de barri i de les 

comissions de seguiment que es duran a terme.  

D’altra banda, s’implementarà un nou model de distribució dels contenidors de 

residus per agrupar totes les fraccions, sempre que sigui possible, en una única 
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ubicació o d’agrupació de tots els contenidors de selectiva. Aquesta nova 

distribució permetrà incrementar un 25% el nombre de contenidors de recollida 

selectiva i rebaixar el nombre de contenidors de fracció resta. 

El desplegament del nou contracte de neteja s’emmarca en el pla Cuidem 

Barcelona, de manteniment integral de l’espai públic, que es va iniciar l’octubre de 

l’any passat i disposa d’una inversió de 2.300 milions d’euros per als pròxims vuit 

anys.  

Millores al districte de Ciutat Vella 

Les millores de la nova contracta de neteja al districte de Ciutat Vella impacten en 

els següents objectius: 

● Qualitat: Millora la combinació de tractaments i increment de neteja amb 

aigua 

● Tecnologia: Noves aplicacions ciutadanes per millorar l’accés a la informació 

● Sostenibilitat: Flota majoritàriament elèctrica, instal·lacions de sostenibilitat i 

eficiència energètica. 

● Servei: Incorporació de la neteja de les zones verdes, i parcs i jardins. 

● Freqüència: Especial increment en aquelles zones identificades amb més 

necessitats. 

● Flexibilitat: Adaptació a la morfologia urbanística i de l’espai públic i als usos 

ciutadans dels espais. 

A continuació es detallen les millores concretes que s’apliquen al districte: 

● S'amplia el servei de neteja amb aigua 

● S’amplia l’escombrada dual de matí a pràcticament tots els vials (s’afegeixen 

pèrtigues d’aigua a pressió) 

● S’amplia i intensifiquem la neteja de zones verdes 

● Es redueix l’impacte ambiental utilitzant aigües freàtiques  

● Incorporació de vehicles polivalents (B5) dissenyats especialment per a 

Ciutat Vella que permeten fer 3 serveis a l’hora: recollir papereres, bosses 

abandonades i neteja amb aigua d’orins. 

● Incorporació de carretons de neteja autopropulsat 

● Es realitza una escombrada manual diària de matí 

● Baldeig diari nocturn 

● Reducció de les emissions de soroll amb una flota de neteja bàsica 100 % 

eléctrica 

● S'incorpora la recollida selectiva (paper i materials reciclables) a la recollida 

manual. 

● Increment de la freqüència dels equips de repàs d’abandonats de 2 a 7 dies 

a la setmana. Minimitzant el temps de presència d’abandonats a la via 

pública. 
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● Augment de 32 a 60 contenidors al barri del Gòtic 

● Es transforma la fracció "envasos" en "reciclables" i a partir d'ara també s'hi 

podran dipositar tota mena de plàstics i metalls 

Enllumenat 

Des de setembre del 2021 fins a febrer del 2022 s’han fet diferents rutes tècniques 

per part del Districte per supervisar i avaluar els punts més foscos de cada barri. En 

aquestes rutes participen els Consellers de cada barri, Gerència del Districte, 

tècnics de la Direcció de Servei de Persones i Territori de Ciutat Vella, que són els 

que reben, informalment i per diverses vies les demandes de millora i punts foscos 

de cada barri, els tècnics de la Direcció de Llicències i Espai Públic amb l'encàrrec 

d’anar fent el seguiment de les propostes que sorgeixen de les rutes, els tècnics de 

la Direcció  d’Enllumenat de la Gerència d’Ecologia Urbana, com a responsables de 

l’execució de les propostes de millora i intervenció, i els tècnics de Parcs i Jardins, 

per a valorar i executar les podes lumíniques en cas que sigui necessari. S’ha 

convidat a les rutes a les entitats i a veïns i veïnes de cada barri.  A continuació es 

detalla les rutes realitzades per barris i la participació en cada una d’elles: 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Es van fer 2 rutes el 8 de setembre de 2021 i el 9 de febrer del 2022 on van 

participar representants de Born Comerç, l’Associació de Veïns del Casc Antic, i 

l’Associació de Comerciants i Veïns de Sant Caterina. 

Raval 

El 25 de gener del 2022 (Raval Nord) i el 27 de gener del 2022 (Raval Sud) es van fer 

les rutes amb la participació de l’Eix Comercial del Raval, Xarxa Veïnal del Raval, 

l’Associació de Veïns del Raval, Gremi d’Hotels, Associació de Veïns d’Arc del 

Teatre. 

Barceloneta 

Al barri de la Barceloneta es va fer la ruta el 22 de febrer del 2022 amb la 

participació de representants de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, ACIB i la 

Taula per l'Equitat de Gènere de la Barceloneta. 

Gòtic 

Al barri del Gòtic es van realitzar dos rutes el 2 i el 14 febrer del 2022 amb la 

participació de Barnacentre, Associació Comercial Plaça Reial, Associació Carrer 

Magdalenes, Associació Comercial de la Mercè, Associació d’Escudellers La 

Negreta del Gòtic, Associació de Veïns del Barri Gòtic, Associació Xarxa Veïnal 

Gòtic, Fem Xarxa Fem Suport i Resistim al Gòtic. 

8. PLA DE BARRIS 2021-2024  

Seguim desplegant les línies de treball del Pla de Barris 21-24. 
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Educació i salut pública  

Des de Caixa d’eines també es vol potenciar les transicions escolars, i es 

configurarà una nova oferta d’extraescolars d’activitats artístiques i culturals 

diversificada en els diferents centres. En aquests mesos es treballa en un mapa 

d’extraescolars que inclogui una visió global i el coneixement de l’oferta existent 

per tal d’ampliar-la el curs escolar vinent. 

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. 

Participen 62 nens i nenes, de 2n i 3r de primària i compta amb activitats de 

participació amb famílies. 

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. Ja s’han fet les visites 

tècniques amb els equips redactors i les obres es preveuen realitzar durant el 

període d’estiu. 

En salut comunitària, aquests mesos s’ha focalitzat 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. 

Des del programa cos i dolor, s’ofereix un acompanyament terapèutic, un espai 

d’expressió, moviment i cures per a la millora de la salut psicoemocional de dones 

amb recorregut migratori amb la voluntat d’atendre el malestar i somatització de 

dones migrades del barri del Raval, a la vegada que promou la vinculació amb el 

teixit comunitari del barri, i el coneixement i apropament als serveis del territori i, en 

específic, del PIAD. El programa busca promoure l’adquisició de nous hàbits de 

salut física, mental i emocional. 

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària  

S’està treballant en el redisseny i actualització al context actual del projecte 

desplegat sota el nom de kn60lab. Aquest projecte comptarà en el seu nou 
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desplegament  amb un local públic temporal previ a la habilitació de les naus en 

planta baixa de Can Seixanta. 

Per una altra banda,  entrem en la fase de finalització de 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. 

Ocupació, impuls econòmic i economia social 

Durant aquest mes de febrer s’ha posat en marxa un nou servei que podrà 

acompanyar i assessorar a persones que tenen una formació en els seus països 

d’origen i necessitin realitzar la seva l’homologació d’estudis o d’acreditació de 

competències laborals. També s’està treballant en programes que s’orientin 

específicament a dones dins de la Mesura de Govern d’Economia Feminista: Per a 

la millora de les condicions econòmiques, socials i laborals de les ocupacions més 

feminitzades i precaritzades. 

A més, a partir de reunions amb la Xarxa laboral, s’està treballant en codissenyar un 

programa prelaboral per col·lectius més vulnerables (principalment, atur de llarga 

durada). 

Suport al Programa Comerç a Punt 

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. 

Un altre dels projectes desenvolupats durant la pandèmia amb un notable èxit ha 

sigut el Concilia, servei de canguratge gratuit per a families amb poca xarxa social 

que permet tenir cura dels menors a càrrec puntualment i disposar de temps per a 

la formació, cerca de feina, tràmits, visites mèdiques, espais de respir, etc. Es 

garateix la continuïtat del servei durant tot el curs escolar 2021-22 i, per atendre a 

petita infància, s’amplia 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. 

Actualment hi ha 60 famílies inscrites i 88 infants inscrits (Octubre 21- gener 22). 

Espai públic i accessibilitat  

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 

complementàries 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 de proximitat. En aquests moments es treballa a nivell 

d’avantprojecte per acotar el projecte executiu i la licitació d’obres corresponent. 
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En relació a la Plaça dels Àngels, s’està en 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...)  per apuntar els propers passos de l’actuació. 

En aquests darrers mesos, s’ha començat a definir l’àmbit d’estudi i d’actuació dels 

entorns de Dolors Aleu com a millores d’actuació en el Raval Sud.  

9. PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA  

Ens trobem en el segon 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. 

Resum de les línies de treball i objectius 

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. Així mateix es planteja 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 (Can Basilio) i 

paral·lelament el desplegament de la tercera edició de Baixos de Protecció Oficial 

amb tres locals a les inmediateses dels Jardins. 

Activitats i usos de l’espai públic 

Des del mes de desembre 2021 que es va formalitzar la contractació de la figura de 

dinamitzadora cultural i mediadora comunitària del Pou de la Figuera que està 

desplegant les seves tasques en la proactivitat de facilitar i potenciar activitats de 

caire cultural i comunitari a l’espai públic i ser figura referent per la prevenció de 

conflictes de convivència.  A més, en l’actualitat treballa en el suport al procés de 

participació del redisseny de l’espai de jocs infantils i la creació d’un calendari 

compartit d’entitats, equipaments i serveis per a l’ús de la plaça. 
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Millores de l’espai públic 

Entre el mes de febrer i abril es desplega el procés de participació de redisseny de 

tot l’àmbit dels Jocs del Pou de la Figuera. S’han realitzat i planificat sessions de 

codisseny amb el veïnat, sessions específiques amb infància i famílies a l’espai i a la 

porta dels centres educatius mitjançant un carretó. Així mateix es realitzen sessions 

específiques per a col·lectiu d’origen divers que tenen dinàmiques d’ús de la plaça. 

La previsió es, un cp acabada la participació, tenir el projecte executiu al mes de 

juliol i iniciar obre el primer trimestre de 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 el 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. 

El segon trimestre de 2022 es convocarà una nova Taula de Seguiment del Pla per 

fer un retorn i seguiment de l’evolució de totes les línies marcades al pla.  

10. PLA D’ACCIONS DE MOBILITAT DEL RAVAL  

El barri del Raval millorarà la mobilitat per fer-la més amable per als vianants i 

bicicletes amb un seguit de mesures que ja s’han començat a implementar i que 

modificaran el sentit de diversos carrers, reduiran els espais per als vehicles, 

restringiran els horaris d’accés a l’interior de la trama urbana i ampliaran les zones 

de càrrega i descàrrega amb més de dues-centes places noves. 

Està previst que els canvis es facin per fases. Així, durant el primer trimestre del 

2022 es redueix l’horari d’accés al barri amb vehicle i es modifica el sentit de 

circulació de quinze carrers. 
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Reducció de l’horari d’accés al barri en vehicle privat 

De 7.00 a 9.00 hores i de 14.00 a 21.00 hores l’accés en vehicle privat al Raval 

quedarà prohibit, excepte per als vehicles del veïnat, aparcaments i autoritzats. 

D’aquesta manera, s’hi prioritzen els desplaçaments a peu i en bicicleta dels veïns i 

veïnes en els horaris de més afluència, com els d’entrada i sortida de les escoles. 
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Es manté l’horari actual de càrrega i descàrrega en aquesta primera fase. 
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Modificació de sentit de circulació 

 

A partir de mitjans de gener 

● Carrer de Torres i Amat entre el carrer de Joaquín Costa i la ronda de Sant 

Antoni 

● Carrer de Joaquín Costa entre els carrers de Valldonzella i de Torres i Amat 

● Carrer del Tigre entre la ronda de sant Antoni i el carrer del Lleó 

● Carrer del Lleó entre els carrers del Tigre i de Ferlandina 

● Carrer de la Lluna entre els carrers de Ferlandina i Peu de la Creu 

● Carrer Peu de la Creu entre els carrers de la Riera Alta i dels Àngels 

● Carrer del Doctor Dou entre els carrers d’Elisabets i del Pintor Fortuny 

● Carrer d’Elisabets entre el carrer del Doctor Dou i la Rambla 
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A partir del començament de febrer 

● Carrer d’Erasme de Janer entre els carrers de la Riera Alta i del Carme 

● Carrer del Carme entre els carrers d’Erasme de Janer i de Maria Aurèlia 

Capmany 

● Carrer de la Riera Baixa entre els carrers del Carme i de l’Hospital 

● Carrer de Sant Ramon entre els carrers de Marquès de Barberà i Nou de la 

Rambla 

A partir de mitjans de febrer 

● Carrer Nou de la Rambla entre la Rambla i l’avinguda de les Drassanes 

● Carrer de Santa Madrona entre els carrers Nou de la Rambla i de l’Arc del 

Teatre 

● Carrer de l’Arc del Teatre entre les avingudes del Paral·lel i de les Drassanes 

Durant el segon trimestre s’ampliarà el nombre de places de càrrega i descàrrega, 

tot i que se’n reduirà l’horari suprimint la franja de tardes. En total, el barri guanyarà 

213 places, repartides en els trams següents: 

Raval nord: 109 places 

● Rda. Sant Antoni i Riera Alta; entorns pl. Castella – Terenci Moix, pl. Àngels, 

pl. Vicenç Martorell, pl. Pedró; Egipcíaques, pl. Bonsuccés, Pintor Fortuny, 

Joaquín Costa. 

Raval centre: 68 places 

● Pl. Sant Agustí, entorns de Sant Oleguer, Nou de Sadurní i Sant Pau, rbla. 

Raval i rda. Sant Pau. 

Raval sud: 36 places 

● Av. Drassanes, entorns Dolors Aleu, Nou de la Rambla, pl. Ramon Berenguer 

el Vell, Santa Madrona. 

Xarxa per a bicicletes completada 

També durant el segon trimestre de l’any es completarà la xarxa de bicicletes a 

l’interior del barri del Raval, tot connectant-la amb la resta de la xarxa de la ciutat. 

Els trams  compartits amb vehicles i vianants  són els següents: 

● Carrers dels Àngels, de Torres i Amat i de Valldonzella 

● Carrers del Tigre, del Lleó i de la Lluna 

● Carrers de la Riera Alta i del Carme 

● Carrers de l’Hospital i de Sant Antoni Abat 

● Carrers Nou de Rambla i de les Tàpies 

● Carrers Nou de la Rambla i de la Unió 

● Avinguda de les Drassanes i rambla del Raval 
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Tots aquests canvis formen part del Pla d’accions de mobilitat al Raval, que és fruit 

de la diagnosi feta pel Pla de mobilitat de Ciutat Vella 2019-2024, amb un ampli 

procés participatiu del veïnat del barri, i s’ha dissenyat tenint en compte les 

característiques particulars del barri. 

Des del Departament de Comunicació del Districte de Ciutat Vella s’ha engegat una 

campanya comunicativa per garantir la correcta difusió dels nous sentits de 

circulació a través de les xarxes socials s’han fet 4000 fulletons informatius per als 

comerços i equipaments del barri del Raval. S’ha obert un canal de Telegram 

(@comerçCiutat Vella) per informar de l’evolució de la implementació del Pla de 

Mobilitat i altres obres de gran envergadura que es produeixin al districte, s’han fet 

1000 cartells per penjar a les porteries dels carrers afectats amb el canvi de sentit, 

infografies i falques publicitàries.  

La unitat territorial de Guàrdia Urbana a Ciutat Vella informa que que durant els 

primers dies els equips de Policia de Barri van rebre moltes queixes pels canvis de 

sentit. Poc a poc, les queixes han anat minvant. En matèria de circulació, la Guàrdia 

Urbana va estar al cas durant els primers 10 dies assignant servei uniformat per tal 

d’ajudar als conductors que tinguessin alguna dificultat. Es van detectar algunes 

infraccions que no es van denunciar per considerar que eren fruit de certa 

desinformació, tot i que s’hagi fet la difusió correcta. Una vegada passats aquests 

dies, es circula amb normalitat i no es creen grans incidència ni embussos. 

Setmanalment la Taula de Mobilitat de Ciutat Vella, on participa personal tècnic del 

Districte, Ecología Urbana i Guàrdia Urbana de Barcelona han anat coordinant i 

analitzant les incidències i millores que han anat sorgint en el desplegament del Pla 

de Mobilitat. A continuació es detallen algunes petites modificacions que s’han fet 

per facilitar i millorar la mobilitat al barri:  

● Tot i que el canvi de sentit de Joaquim Costa, comporta major recorreguts 

en alguns accessos,  s’ha compensat, en gran part,  pels menors recorreguts 

en els itineraris de sortida.                

● Ajust en l'accés per carrer del Tigre, s’ha revisat i millorat, facilitant l'arribada 

directe des del carrer Floridablanca. 

● S’ha actuat de forma provisional sobre la cruïlla de Nou de la Rambla amb 

avinguda Drassanes, per tal de facilitar els girs dels vehicles. S’està treballant 

sobre una solució definitiva una vegada es valori el seu funcionament. 

● S’ha instal·lat un semàfor en l’accés des del carrer Arc del Teatre a 

l’avinguda Paral·lel. 
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11. FESTES MAJORS I ACTIVITATS CULTURALS  

Carnaval 

Del 24 de febrer al 2 de març Barcelona s’ha vestit de color i fantasia per celebrar el 

Carnaval amb una programació descentralitzada i pensada per a tots els públics. A 

Ciutat Vella, cadascun dels nostres barris ho ha fet d'una manera molt especial, 

mostrant la seva pròpia personalitat en la celebració més esbojarrada de l'any.  Una 

setmana plena de diversió, cultura popular i tradicions a tots els districtes de la 

ciutat. 

Les Rues dels nostres barris 

El divendres 25 de febrer el barri Gòtic i el Casc Antic van donar el tret de sortida a 

les celebracions del Carnavalassu. La festa va començar amb la rua infantil, el 

Petit Carnavalassu, que va sortir de la plaça de la Mercè recorrent els carrers del 

barri Gòtic fins arribar a plaça del Rei. Del Casc Antic, a la plaça de l’Acadèmia, la 

Rua va sortir també a la mateixa hora i va arribar a la plaça del Rei on hi va haver-hi 

una xocolatada i dinamització musical. 

El dissabe dia 26, a les 17.00 h la gran rua del Carnavalassu va sortir de la plaça 

Sant Felip Neri i després d’un itinerari pel Gòtic i el Casc Antic va finalitzar a l’av. 

Francesc Cambó.  

I per acabar les celebracions va arribar la Carnavalada de la Barceloneta. El 

dissabte 5 de març la disbauxa va arribar al barri mariner i va recórrer els seus 

carrers i places a partir de les 17 h. 

Enguany la Ravalstoltada, el carnaval del barri del Raval se celebrarà el dissabte 

21 de maig. 

Gòtic 

Activitats de Nadal 

El festival internacional d’art i sostenibilitat Drap Art es va celebrar del 18 de 

novembre al 21 de desembre amb un gran èxit de visites, segons l'organització 

unes 15.000 persones hi han assitit.  La ruta de les galeries on es mostraven obres 

artístiques amb material reciclat ha tingut una gran afluència de visites. El Centre 

d’Artesania de Catalunya, el reial Cercle Artístic, la Sala Perill, la vila de Arte 

Galeries i el Borsí han estat els aparadors d’aquestes obres. 

Altres activitats destacades van ser els tallers i la mostra de cadires dissenyades 

per part de la UB de Belles Arts a la plaça del Rei, els tallers de graffitis en el pati de 

Correu Vell en col·laboració amb escoles del barri,  la mostra d’elements a la plaça 

Frederic Marès, la il·luminació sostenible amb gàbies en el carrer Carabassa, i l’acte 

de cloenda a la plaça de la Mercè amb els diables del Casc Antic. 
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Festes Majors. 

Les Festes de Sant Josep Oriol se celebren els caps de setmana del 19 i el 27 de 

març i es preveu que es puguin celebrar amb total normalitat, recuperant el format 

presencial en tots els actes. A més, del 10 de febrer al 3 d’abril es podrà visitar a la 

Casa dels Entremesos l’exposició de tots els cartells presentats al concurs. 

En el següent enllaç es pot consultar el programa: 

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/infobarcelonacatot-el-

programa-de-les-festes-de-sant-josep-oriol-2022_1150055 

Raval 

Activitats de Nadal 

Del 13 al 30 de desembre es van dur a terme diverses activitats per a infants i 

famílies amb l'objectiu d'oferir una oferta d'activitats lúdiques que promoguin l'ús 

veïnal de les places on esdevenen. Alguns exemples van ser: espectacles infantils 

musicals per dinamitzar que els infants facin cagar el tió, espectacles de titelles, 

activitats lúdiques de jocs de fusta o tallers d'elaboració de tions, entre d'altres. 

Aquestes activitats van ser organitzades des del Districte de Ciutat Vella 

conjuntament amb la Fundació La Roda i La Puça Espectacles i es van realitzar a 

tots els barris del Districte. 

A més, hi ha hagut una programació d'activitats per part dels equips de 

dinamització, amb valoracions molt positives. 

La Direcció de Comerç també ha participat, organitzant 4 activitats nadalenques, 

entre les que es trobaven actuacions musicals del XmasRock, i tallers de titelles i 

tions. Les activitats es van realitzar als Jardins de Sant Pau del camp, a la Plaça de 

Folch i Torres, Carrer Sant Pau i Plaça Sant Agustí. 

Enguany, s'està reactivant gran part de l'activitat a la via pública. Com 

esdeveniments principals, ja s'està treballant amb la Diada de Sant Jordi i la Festa 

de la Ciència (Rambla del Raval). I aviat es convocarà la primera Plenària de Festa 

Major. 

La Ravalsotada s'ha ajornat pel 25 de maig, a petició de l'organització de l'activitat 

Altres activitats. 

Enguany, s'està reactivant gran part de l'activitat a la vía pública. Com 

esdeveniments principals, ja s'està treballant amb la Diada de Sant Jordi i la Festa 

de la Ciència (Rambla del Raval). I aviat es convocarà la primera Plenària de Festa 

Major. 

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/infobarcelonacatot-el-programa-de-les-festes-de-sant-josep-oriol-2022_1150055
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/infobarcelonacatot-el-programa-de-les-festes-de-sant-josep-oriol-2022_1150055
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Casc Antic 

Festa Major del Casc Antic 

S’ha acordat a la Coordinadora de la Festa Major del Casc Antic que aquest any, la 

subvenció de Festa Major la demana la Federació Casc Antic per la Gestió 

Comunitària, de forma unificada per tal de poder donar cobertura a entitats i 

col·lectius que no tenen capacitat per demanar subvenció pròpia, i així promoure la 

participació de col·lectius no formals. 

El 17 de febrer s’ha començat a treballar en la preparació de la FMCA del 2022. 

S’està treballant en la identificació de tasques de gestió, per a promoure la creació 

de grups de treball per augmentar la participació en la planificació de les activitats. 

Activitats de Nadal 

Bayt al-thaqafa en col·laboració amb Fundació La Roda, Mescladís i Centre Cívic 

Convent de Sant Agustí, van fer activitat comunitària de Carters Reials amb els 

joves d’origen cultural divers que atenen. Es va proposar entrega de cartes, 

activitats lúdiques i xocolatada. 

L’Activitat va tenir molt bona resposta per part d’entitats infantils i veïnes, i es 

planteja donar-li continuïtat els anys vinents. 

Esperit de Nadal 

Aquest any s’ha recuperat al Districte, l’activitat itinerant de l’Esperit de Nadal 

organitzada per l’Associació de Pessebristes Ciutat Vella, amb inici a la Casa dels 

Entremesos i final a la plaça Comercial. Es planteja donar-li continuïtat i poder 

ampliar l’itinerari pel barri Gòtic. 

Altres activitats 

Jornades Apropament Diversitat Cultural 

Un any més, EICA ha organitzat aquestes jornades, aquest any amb la temàtica 

“Discursos Mediàtics, Migració i Racisme” al Casal de Barri del Pou de la Figuera. 

Caixa d’Eines i Feines  

Segueix realitzant diferents tallers de reciclatge, reparació de bicicletes, costura els 

divendres tarda i/o dissabte al matí, consolidant activitats periòdiques i participants. 

Barceloneta 

Nadal 

Pels actes de Nadal es van posar d’acord les entitats que acostumaven a fer actes 

amb l’Associació de veïns que també volia participar. L’Associació de veïns va 
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promoure una mercat al Passeig Marítim de la ma de Sabors catalans durant els 

pont de desembre. 

El 13 desembre es va fer el tradicional acte d’encesa de l’arbre  en col·laboració 

amb les AFAs, Comissió de Festes, Equipament infantil i l’Òstia i Comissió de festes 

del carrer Pescadors. Des del Districte es va col·laborar aportant una actuació 

musical infantil. Va ser un acte amb força participació de famílies. 

El 18 de desembre es va fer el Tio de Nadal amb un Tio inflable, actuació de màgia i 

un petit concert. Aquest acte el va liderar l’Associació de veïns, normalment s’havia 

fet a l’equipament infantil amb grups de mares de la coordinadora de grups corals. 

Acte amb participació del veïnat però va haver-hi poca coordinació entre les 

entitats. 

El 23 de desembre es va fer el campament de Nadal, també liderat per l’Associació 

de veïns i en coordinació amb altres actes de la direcció de comerç i ACIB. 

El 29 de desembre en col·laboració amb l’equipament infantil i el Districte es va 

portar al barri els jocs de fusta. 

El 4 de gener es va fer la tradicional recollida de cartes que es va organitzar entre la 

Comissió de festes, la Coordinadora de grups corals i l’Associació de veïns de 

Barceloneta. 

Línia cultural de les Rambles 

Després d'un any 2021 en què, malgrat la pandèmia, la línia cultural de les Rambles 

ha impulsat la Comunitat Rambla, i la taula d'entitats i la d'institucions per tal 

d'establir una governança general. En l'àmbit d'activitats, s'han promogut diverses 

àgores: musical, infantil i ràdio rambles i s'han iniciat de forma incipient alguna altra 

àgora tertúlia. A novembre s'ha tancat un any amb una programació continuada i 

constants a les diverses àgores i s'ha tancat així una primera etapa d'impuls. 

De cara a l'any 2022, s'està pendent d'una licitació per tal de reactivar les àgores i 

aconseguir unes rambles actives i obertes amb participació de les diverses entitats i 

també amb una voluntat de sostenibilitat i perdurabilitat.  

Activitats religioses 

Sinulog, festivitat catòlica que es realitza al Raval 

Enguany, el Sinulog va tenir lloc el diumenge 16 de gener, a les 17h a la parròquia 

de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Ruiz, i també a la plaça de Sant Agustí 

(davant la parròquia, al barri del Raval). 

El Sinulog és una festivitat catòlica que té l’origen en l’adoració del Santo Niño, 

patró de la ciutat de Cebú, a les Filipines. Es tracta d’una figura del Nen Jesús 
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considerada miraculosa. La imatge del Santo Niño va ser un regal que va fer 

l’explorador Fernão Magalhães al rei de l’illa, Raja Humabon (batejat com a Carlos) i 

a la reina Hara Jumamay (batejada com a Juana), quan va arribar a les Filipines el 

1521 en representació de la corona espanyola. S’explica que Magalhães va regalar 

la figura a la reina quan aquesta es va batejar i que ella va ballar d’alegria en rebre-

la. 

Altres activitats 

Fem melmelada de taronja amarga recollida dels arbres de la ciutat 

 

El cap de setmana del 25 al 27 de febrer #BarcelonaEspigola per donar una segona 

vida a les taronges amargues de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona, amb la 

col·laboració de Parcs i Jardins i la Fundació Espigoladors, entitat dedicada a 

fomentar l’aprofitament alimentari i el dret a l’alimentació, ha impulsat aquesta 

iniciativa a cinc districtes de la ciutat amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat que 

posi l’alimentació sostenible al centre. Un any després de la prova pilot realitzada al 

Districte de Sant Andreu, l’acció s’ha repetit als districtes de Ciutat Vella, Gràcia, 

Les Corts, Sant Martí i, de nou, Sant Andreu. L’espigolada en cada un dels 

districtes l’ha coordinat la Fundació Espigoladors. 

A Ciutat Vella s’han recollit taronges del Pati dels Tarongers de la Casa de la 

Misericòrdia i dels Jardins Rubió i Lluch. Els voluntaris i voluntàries que han 
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participat a espigolar provenien de l’Institut Escola Elisabets, i de les entitats Kalipi, 

Kudyapi, La Sardineta i Gabella. 

 

Les taronges recollides, seran processades i transformades en melmelada a 

l’obrador social de la Fundació. Una melmelada batejada amb el nom de “La 

Marga”, que serà distribuïda a entitats socials de cadascun dels districtes que 

atenguin a persones que pateixen situacions de pobresa alimentària. Per altra 

banda, Espigoladors durà a terme, en un segon moment -dates per confirmar-, una 

sèrie de tallers a centres educatius dels districtes per compartir amb els infants i 

joves la problemàtica del malbaratament alimentari i, també, iniciar un procés 

participatiu en què siguin ells i elles els qui decideix a quines entitats aniran a parar 

les melmelades del projecte.  

12. PROJECTE CASALS COMUNITARIS  

Casal Comunitari Barceloneta 

Hi ha un tècnic de projecte amb dedicació de 25 hores/setmanals que treballa en 

una doble vessant: per una banda, donant suport al veïnatge per a realitzar tràmits 

de tota mena a nivell ofimàtic, i assessorament per realitzar diverses gestions i, per 

una altra banda, fent pedagogia en aquestes intervencions per reduir la bretxa 

digital i  aconseguir autonomia i independència en la ciutadania, de manera que no 

depenguin de tercers o de serveis públics per a realitzar aquests tràmits. 
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També es volen fer formacions de petit format  per als veïns i les veïnes i altres 

persones treballadores de Serveis públics per a orientar millor a la ciutadania. 

En un altre nivell, es fa suport a les diferents xarxes veïnals del barri com la 

coordinació entre elles, enfortint aquestes xarxes i formant a persones participants 

que estiguin disposades a col·laborar en el servei. 

Durant el 2021 s’ha atès a més de 500 persones amb cita prèvia, sense comptar 

casos urgents que arriben sense cita, consultes telefòniques i WhatsApps. Es tracta 

de persones que han esgotat els subsidis, ajudes, ERTEs o l'atur, se’ls han acabat 

els ingressos o aquests són insuficients per a pagar els necessitats bàsiques  com 

l’energia, l’habitatge i el menjar. 

El servei ha estat molt ben valorat per les persones usuàries per la seva promptitud 

i proximitat, a més de quedar satisfets amb el tracte presencial i humà. És per això 

que es continuarà oferint el suport a tràmits telemàtics a les veïnes del barri, a 

càrrec d’ABA (Associació Barceloneta Alerta). 

La continuïtat està garantida la continuïtat fins a 31 de desembre de 2022.  

Casal Comunitari Raval 

El Casal Comunitari de Raval va comprar dispositius:  

● 10 ordinadors portàtils amb ratolí i funda 

● 7 lectors DNI 

● 6 tauletes amb funda 

● 5 mòbils per a ús del veïnatge i/o préstec d’entitats 

S’han elaborat cartells de difusió en format digital des d’Acció Comunitària. S’ha 

habilitat una sala al Casal de Barri del Raval del carrer Reina Amàlia  i s’està fent un 

treball per comissions: 

● Comissió/Eix 1: Articulació del suport a tràmits online. Creació Mapa de 

Recursos Digitals del Raval 

● Comissió/Eix 2: Acompanyament i capacitació en l’ús de les eines digitals. 

Pal·liar  situacions d’aïllament o solitud originada o agreujada pels processos 

de distanciament social. 

A dia d’avui s’han fet 3 accions, una d’elles encara s’està duen a terme: 

Formació en l’àmbit d’identitat digital i tramitacions telemàtiques per a 

dones que exerceixen treball sexual.  

L’activitat es va dur a terme tots els dilluns de 16.30h a 18h durant el mes de 

novembre. Aquesta formació la van dinamitzar 2 agents TICs de XARSE. Hi 

van participar 5 dones de la Fundació SURT. Les sessions estaven 

enfocades en l’ús del mòbil per obtenir la Cl@ve PIN, registre al web de 

l’Ajuntament de Barcelona per realitzar tràmits com el Certificat 



 

 

 

95 Ajuntament de Barcelona 

d’empadronament, registre i usabilitat de l’App La Meva Salut, i també 

tramitacions de beques escolars.  

Tastet de mediateca per a persones amb diversitat funcional. 

L’activitat es va dur a terme  del 28 d’octubre al 23 de desembre de 2021, els 

dijous de 10h a 11:30h cada quinze dies. Va estar dinamitzat per Colectic. Hi 

van participar 7 persones del C.O. Sant Jordi. El resultat ha estat l’edició 

d’un vídeo relacionat amb el tema de l’accessibilitat al barri que es va 

projectar a les Festes de Nadal al CO Sant Jordi. Després de l’èxit d’aquest 

tastet, i la bona valoració per part de totes les persones participants 

(persones amb diversitat funcional usuàries del CO St. Jordi, coordinació del 

CO St. Jordi i Colectic), han presentat una subvenció a per poder donar 

continuïtat al projecte de capacitació digital. 

Capacitació digital per a persones grans d’origen cultural divers. 

Elaboració d’un llibre de receptes de cuina del Raval. L’activitat va començar 

el dia 6 d’octubre de 2021 i es du a terme tots els dimecres d’11h a 12:30h. 

Està previst que acabi per Sant Jordi amb l’edició del llibre. Està dinamitzat 

per Colectic. Hi participen 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. Durant el mes de febrer s’ha 

incorporat 1 altra dona. L’assistència és bona i estan molt motivats. 

● Comissió/Eix 3: Incorporar a persones i col·lectius no organitzats en el treball 

de les comissions i/o en accions de suport envers el veïnatge.  

Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera 

En el punt de Suport Informàtic s’han realitzat atencions, acompanyaments, 

coordinacions i seguiments en tot tipus de tràmits telemàtics  sol·licitats per part del 

veïnatge. El servei s’ha dut a terme a càrrec d’una persona en dedicació de dimarts 

de 9:00 a 14:00h,  dimecres de 15:00 a 19:00h i dijous de 15:00 a 20:00h. 

Paral·lelament, s’ha iniciat un projecte formatiu de competències bàsiques digitals i 

realització de tràmits bàsics orientat a realitzar una tasca educativa per aquelles 

persones destinatàries, enfocat a: 

● Aprendre a utilitzar eines bàsiques digitals (crear un correu electrònic, crear 

documents, utilitzar el navegador, etc). 

● Aprendre aspectes bàsics online per relacionar-se amb l’Estat (demanar cites 

online, tràmits bàsics, utilitzar identificació electrònica com Cl@ve o IdCat 

Mòbil, etc). 
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Les persones beneficiàries d’aquest servei són veïnes del barri que ja sigui per falta 

d’accés a internet, per desconeixement del món digital, per una barrera idiomàtica, 

o altres factors, necessiten realitzar algun tràmit per internet. 

El servei no es limita només a oferir la realització del tràmit concret, sinó que 

esdevé en moltes ocasions, -especialment en casos complexos que requereixen de 

major acompanyament-, un espai de confiança on obtenir un suport i seguiment 

individualitzat. Aquest acompanyament al llarg de la petició d’una ajuda, s’inicia 

amb l’obtenció de la documentació necessària o identificació digital abans de 

poder fer realitzar el tràmit demandat. 

Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat 347 atencions personalitzades a 135 persones 

usuàries. De mitjana, es realitzen 2,5 seguiments per persona atesa i 

aproximadament el 65% de les persones usuàries requereixen realitzar més d’un 

tràmit. S’han realitzat 170 contactes de coordinació amb els referents de les 

persones usuàries per informar i fer seguiment del cas. 

El servei és necessari i ha està molt ben valorat per part de les persones usuàries, 

per tant,  continuarà oferint el suport a tràmits telemàtics a les veïnes del barri, a 

càrrec d’EICASCANTIC, Espai d'inclusió i formació Casc Antic. 

Està garantida la continuïtat fins a 31 de maig de 2022 i s’està treballant en un 

conveni per anar renovant anualment si interessa que el servei continuï.  

13. PROJECTE ALIMENTA  

Alimenta Casc Antic. Projecte Roure 

A partir de 1 de gener de 2022, el Projecte Alimenta Roure Casc Antic, passa a 

dependre directament de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. Es 

manté la millora en la coordinació de recursos assistencials al territori a través a de 

la figura de la Coordinadora Alimenta, així com la ràtio augmentada de serveis de 

rebost i àpats amb població en situació vulnerable. 

Alimenta Norai 

Finalment s’ha arribat a l’acord amb el Museu Marítim, Impulsem i l’ Institut 

Municipal de Serveis Socials de poder iniciar el desplegament durant el segon 

semestre de 2022 de l’Espai Alimenta Norai. 

Com a particularitat, aquest espai Alimenta, contempla també una vessant 

formativa en restauració i cuina per a joves en situacions de vulnerabilitat, a través 

de les propostes de formació ocupacional d’Impulsem, i la possibilitat d’exercir la 

pràctica professional d’aquesta formació dins de l’Espai Alimenta al Restaurant 

Norai del Museu Marítim. 

Paral·lelament, al Norai s’anirà també desplegant la línia Alimenta de provisió 

d’aliments, a través de servei de menjador incorporat en les dinàmiques ordinàries 

del restaurant. 
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Aquesta línia de treball comptarà també amb una dinamitzadora, de manera que es 

treballin de manera individual els itineraris de millora dels usuaris de l’espai 

Alimenta. 

A partir del mes de març es començarà a treballar en el desplegament i les línies de 

treball a través d’una comissió mixta Norai - Museu Marítim – IMSS – Districte de 

Ciutat Vella. 

 

14. BEQUES ESPORTIVES 2021  

A Ciutat Vella s’han sol·licitat 1.469 sol·licituds, dels quals només s’han denegat 

141 i s’han acceptat i dotat 1.328 beques. El 90% de les beques reben el 90% de 

l’import. El 9% reben el 60% de l’import de l’activitat i l’1%, el 30%. Les entitats 

que reben més famílies amb beques són l’Associació Esportiva Ciutat Vella, Futbol 

Club Barceloneta, Club Bàsquet Ciutat Vella, Centre Esportiu Municipal Can Ricart, 

Club Natació Atlètic – Barceloneta, Club Natació Catalunya, CFS Compartir, Club 

Natació Barcelona, Barceloneta Futsal, entre d’altres. 

Aquest any la dotació a Ciutat Vella ha estat la més important dels darrers any. De 

fet, el sistema de beques ha anat augment progressivament des de 2018, amb 

l’excepció de l’any 2020 producte de la pandèmia. Cal recordar que les famílies 

poden demanar una beca esportiva per infant i aquesta beca és per l’activitat 

esportiva setmanal. 

  2018 2019 2020 2021 

CIUTAT VELLA 1.192 1.265 945 1.328 

TOTAL A BARCELONA 12.622 11.959 9.536 13.936 

 

Les 1.328 sol·licituds tenen un import total de 298.204,25 euros. 

 



 

Informe de Regidoria          98 

15. ACTUACIONS PER MILLORAR EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  

Des del més de març del 2021 es van realitzant reunions de coordinació quinzenals 

des de la Direcció d’Obres i Manteniment de Ciutat Vella amb Endesa per fer el 

seguiment tècnic de les millores i reforç de les obres de millora de la xarxa elèctrica 

del districte.   

Les obres de millora i reforç continuen avançant segons calendari. Durant el mes de 

gener s’han finalitzat les obres millora i reforç de la xarxa de Baixa Tensió (BT) del 

carrer Cabres, Bisbe la Guarda, Riera alta i Lancaster, del barri del Raval; al carrer 

Sabateret, del barri de Sant Pere, Santa caterina i la Ribera; el carrer Pepe 

Rubianes, Atlàntida, Pontevedra i Meer, del barri de la Barceloneta; Pl Milans i 

carrer Quintana del barri Gòtic. 

  

 


