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1. INTRODUCCIÓ
Celebrem aquest Plenari a les portes de l’estiu, i tot i poder estar a les portes d’una setena
onada de la pandèmia de la covid19, els nostres carrers i les nostres places s’han vist
desbordades de visitants, sobretot al voltant de les vacances de Setmana Santa, però no
només. Aquesta gran afluència de visitants ha despertat les queixes veïnals, mentre que el
sector turístic ha mostrat la seva satisfacció pel retorn a uns volums de negoci que semblen
preveure el retorn als nivells prepandèmics.
No hi ha cap dubte que aquestes dues visions contraposades tenen el seu lloc de màxima
confrontació a Ciutat Vella, que és el Districte més visitat i per tant, aquell que genera més
beneficis per uns, i maldecaps pels altres.
La pandèmia ens ha ensenyat que la proximitat és allò que és estructural i resilient, allò que
veritablement preval en moments de crisi global, i la única garantia per preservar una vida
veïnal i comunitària plena a mig i a llarg termini. Però això xoca amb qui busca una resposta
a curt termini a les seves necessitats i a aquells que volen extreure el màxim benefici dels
nostres barris.
A l’Ajuntament de Barcelona hem estat pioners en la limitació de l’oferta turística a la ciutat,
perseguint els habitatges turístics il·legals, multant les plataformes que publicitaven
allotjaments sense llicència, etc.; des del Districte hem implementat un Pla d’Usos que limita
les activitats amb impacte nocturn, hem desenvolupat dos Plans de Desenvolupament
Econòmic per fomentar l’economia de proximitat, hem invertit 6 milions d’euros en la
compra de locals comercials, hem adjudicat una dotzena de baixos de protecció oficial, hem
mediat amb propietats davant d’increments abusius dels lloguers, hem acompanyat a desenes
de petits comerços... i podríem seguir enumerant més accions que seguim duent a terme a
nivell econòmic, però també cal fer referència a polítiques que són una aposta clara per
defensar la proximitat des dels àmbits de l’urbanisme, l’habitatge i els drets socials.
En aquest sentit, doncs, hem de seguir tirant endavant accions que defensen la vida
comunitària i de proximitat, i per aquest motiu estem buscant les fórmules jurídiques que ens
han de permetre limitar el nombre de persones que puguin anar en un grup turístic, i prohibir
els altaveus. A més, hem anunciat que comencem a treballar un pla per limitar aforaments en
espais concrets, i fer front a la proliferació dels guies no homologats que no respecten la vida
als barris.
En paral·lel, treballem per ordenar i endreçar l’espai públic instant a les companyies de
telecomunicacions per a que arreglin els cablejats en les façanes, creem un grup de treball en
el si de la Taula de Policia Administrativa de Ciutat per fer front a les pintades a les nostres
parets, som proactius en les inspeccions a vetlladors... i posem en pràctica totes les fórmules
possibles per fixar població a Ciutat Vella. Fa poques setmanes hem aprovat la compra
d’Arai 3, en el cor del Gòtic, abans havíem anunciat un acord inèdit amb la propietat de Sant
Bartomeu 15 i ja hem activat obres de rehabilitació en diversos edificis d’habitatges de
propietat municipal.
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L’objectiu és clar: hem de crear les condicions necessàries perquè ens nostres barris siguin,
encara més, un lloc on viure. I fer-ho des de tantes perspectives com siguem possible.
És un objectiu ambiciós, que no depèn només de les mesures que puguem prendre des de
l’administració municipal, però cal recórrer aquest camí que ja vam iniciar en el mandat
passat i que va representar un capgirament dels objectius polítics que hi havia hagut en les
darreres dècades.
Com sempre, l’Informe de Regidoria és llarg i concret, perquè vol ser una rendició de
comptes permanent amb la ciutadania, i hi podreu llegir altres accions com la implementació
de Vila Veïna al Gòtic, la campanya d’activitats d’estiu, etc.
Amb el bon temps i la desaparició de les restriccions provocades per la pandèmia, ara sí que
podem dir que ha tornat l’activitat comunitària normalitzada, i els nostres barris també s’han
omplert de múltiples activitats veïnals i tradicionals, com (per fi!) la Fira de Sant Ponç, la
Festa de la Primavera de la Barceloneta, diverses calçotades populars, comerç al carrer... Tots
i totes tenim moltes ganes de gaudir del carrer i de retrobar-nos després de 2 anys molt
difícils, i per això també cal que un espai públic de qualitat.
El “Cuidem Barcelona” segueix cuidant una dotzena d’espais al Districte, la nova campanya
de neteja es va desplegant i estarà desplegada completament al mes de setembre, liderem una
Taula de Ciutat per fer front a les pintades a les parets, ja hem activat un increment del
personat municipal que és al carrer per fer front a l’estiu, així com la Unitat de Platges de la
Guàrdia Urbana... i mentrestant seguim transformant la Via Laietana, que és un dels punts
neuràlgics de la contaminació acústica i ambiental de la Ciutat.
2. PARTICIPACIÓ
Pressupostos participatius
Els projectes on invertir 30 milions d’euros del pressupost municipal proposats, prioritzats i
escollits per la ciutadania comencen a ser una realitat. A Ciutat Vella, amb la participació de
4.185 votants i un import disponible de 3,4 milions d’euros, els veïns i veïnes van escollir
fins a 9 projectes d’inversió. Un dels més avançats és el de convertir l’associació veïnal del
Casc Antic en un punt de servei informàtic accessible, amb un pressupost de 50.000 euros i
votat per 1.325 persones, ja que en els pròxims mesos s’haurà equipat el local de forma
convenient per aquest fi. Igualment, enguany s’haurà executat la instal·lació d’una boia per
mesurar l’acidificació del Mediterrani, ja que actualment no hi ha cap sensor per mesurar la
contaminació que miri al mar. Aquesta proposta, amb un pressupost de 200.000 euros, va
comptar amb el suport de 1.154 persones. També, un dels projectes amb una inversió més
important amb 920.000 euros i els 1.224 vots, el de construir un carril bici al passeig de Joan
de Borbó, la previsió és que els treballs es puguin iniciar a finals de 2022.
A continuació, detallem la situació de cadascun dels nou projectes:
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Enjardinem el Raval: S’està treballant la proposta d’intervenció entre BIMSA i el
Districte. S’ha estat estudiant intensament l’àmbit de la plaça Terenci Moix per a
poder fer plantaments. Finalment se n’han detectat dues:
o La part de la plaça tocant al carrer Valldonzella.
o La banda oest de la plaça que connecta Valldonzella amb passatge Sant
Bernat.
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. S’està en converses amb l’Arquebisbat.
Adaptem la plaça dels Àngels per als infants: S’està treballant tècnicament quin ha
de ser l’encaix del projecte amb la reforma del MACBA i l’actuació a la plaça del Pla
de Barris.
Creem més àrees de joc infantil al Raval: S’està amb converses amb els promotors
del projecte i durant el mes de maig es farà una sessió informativa amb el veïnat per
exposar la proposta.
Convertim l’associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible: El
projecte ja està redactat. S’han iniciat les obres i es preveu que s’acabin el mes de
juny de 2022.
Pacifiquem l’entorn de l’escola Collaso i Gil: S’està redactant el projecte executiu.
El mes de març es va fer una reunió amb la direcció de l’escola, l’AFA i els
promotors del projecte per a debatre la intervenció. Se’n preveu una altra durant el
mes de juny.
Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval: S’han d’executar unes cales al
carrer Sant Antoni Abat per a poder determinar el projecte i el seu abast.
Creem un carril bici a Joan de Borbó: S’està redactant el projecte. Es preveu que
s’iniciïn les obres a finals d’any.
Instal·lem una boia que mesuri l’acidificació del Mediterrani: S’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.

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

% d’execució

Barri

Import

Promotors/es

Enjardinem el Raval

Raval

180.000 €

No té promotors

15%

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

15%

Pacifiquem l’entorn de
l’Escola Collaso i Gil

Raval

130.000 €

Xarxa Veïnal del
Raval

25%

Reduïm les barreres
arquitectòniques del Raval

Raval

785.000 €

Fundació Tot Raval

30%

Creem un carril bici a Joan
de Borbó

Barceloneta

920.000 €

No té promotors

15%

Instal·lem una boia que
mesuri l’acidificació del
Mediterrani

Barceloneta

200.000 €

Pablo Cermeno

10%

Cas Antic

50.000 €

Associació de
Veïns del Casc
Antic

40%

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

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




Enjardinem el Raval: Execució del projecte durant el 2023, previsió de finalització
juny del 2023.
Posar en valor la muralla romana: Per determinar en funció de les converses amb
l’Arquebisbat.
Adaptem la plaça dels Àngels per als infants: Per determinar en funció de com es
desencalla el projecte de reforma de la plaça.
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Creem més àrees de joc infantil al Raval: Execució del projecte durant el 2023,
previsió de finalització desembre del 2023.
Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil: Execució del projecte durant el
primer trimestre del 2023, previsió de finalització maig del 2023.
Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval: Execució del projecte durant el
primer semestre 2023, previsió de finalització octubre del 2023.
Creem un carril bici a Joan de Borbó: 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: Previsió instal·lació
dels sensors durant l’estiu del 2022, previsió de finalització al setembre 2022.
Convertim l’associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible: inici
d’execució del projecte durant l’abril del 2022, previsió de finalització juny del 2022.

A principis de maig s’ha habilitat en el Decidim.Barcelona el component de seguiment dels
projectes, on hi consta una informació detallada de l’estat d’execució de cadascun dels
projectes.
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/

Consells sectorials
Consell Educatiu de Ciutat Vella
El Consell Educatiu de Ciutat Vella es va celebrar el passat 23 de març a la sala Ernest Lluch.
Es va realitzar una primera sessió extraordinària de constitució del nou Consell Educatiu
resultat del procés electoral de renovació del 50% dels seus membres. Resten 2 places
vacants a cobrir per manca de candidats, una del sector de docents dels centres concertats i
l’altra en el sector d’alumnat de centres docents.
Es va informar del procés d’elecció dels representants per el Consell Educatiu Municipal de
Barcelona (CEMB), del calendari i del procediment. Tots els membres del Consell Educatiu
de Districte (CEMD) vinculats als centres docents formen part del cens per les votacions al
CEMB, podent-se presentar com a candidats. Com en el CEMD, la votació serà telemàtica
per mitjà de la plataforma decidim. S’expliquen les funcions i l’organització i s’anima als
assistents a participar en les votacions així com a presentar-se com a candidats. Seguidament
es va celebrar la sessió ordinària amb els nous membres.
Es van tractar temes com la segregació escolar, la informació sobre FP Erasmus plus, la
informació sobre projectes concrets que no són coneguts i que participen instituts del
Districte, la Formació Professional, les estades formatives en empreses. Es vol conèixer
projectes del territori d’interès i exportables ii també donar a conèixer els projectes claus
d’escoles. Així com revertir la imatge del centres educatius i reforçar les AFA’s.
Els punts informatius van ser:
Informe de Regidoria
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Reactivació Pla Educació Ciutat Vella, amb la contractació d’una secretaria
tècnica.
Centenari Escola Baixeras, la direcció de l’escola Baixeras assistí a la sessió per
presentar-ho. Es van realitzar diversos actes ( descoberta faristol, conferències i
festa el dia 27/03 a la Via laietana.)
Projecte de Patis Oberts, s’anuncia la obertura del pati de l’escola bressol de
Canigó el proper 23 d’abril.
Procés de preinscripció centres educatius curs 22/23.
Projecte ECASS en clau de lluita contra la segregació escolar.
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Consell de Gent Gran
El Consell de la Gent Gran va ser el 7 d'abril al Centre Cívic del Convent de Sant Agustí.
Es van tractar els següents temes:




Àpats en companyia, es va explicar els nous plecs de condicions i es va escoltar
les propostes de millora, les queixes i els suggeriments de les persones usuàries
del servei. També va participar la Coordinadora de la empresa Fundiesplai que
gestiona el servei al districte.
Valoració de les persones usuàries dels serveis dels casals sobre la situació actual
en el mateixos, obertura de tots els tallers i activitats com abans de la pandèmia.
La valoració en general, és molt positiva, tot i algunes incidències, que sovint
tenen a veure amb temes obres i manteniment dels espais (està tancada la sala
d'actes del Casal Trueta per un tema greu d´humitats i s´han hagut de canviar
activitats i tallers a espais més petits) .

Calendari d’òrgans de participació del tercer trimestre 2022
Òrgans de Govern


Plenari: 21 de juliol a les 18.30h.

Òrgans de Participació


Audiència Pública: 22 de setembre a les 18.30h.

3. DRETS SOCIALS
Habitatge
Actuacions en desnonaments
El Districte de Ciutat Vella (17,13%) és el primer districte amb volum de desnonaments a la
ciutat de Barcelona en el primer trimestre de 2022, seguit de Nou Barris (15,16%) i Sant
Andreu (14,17%). Dels 607 desnonaments que s’han executat a la ciutat, 104 han tingut lloc
al nostre districte. Per aquest motiu, Ciutat Vella és un districte on els desnonaments i tots els
temes relacionats amb l’habitatge constitueixen un focus diari de tensió i seguiment mediàtic.
Des de l’Oficina d’Habitatge i des del servei SIPHO s’intervé en les situacions de pèrdua
d’habitatge a partir del diagnòstic singular de cada situació i el disseny d’un pla d’intervenció
específic per cada cas.
El servei SIPHO realitza a més una acció d’acompanyament social especialitzat durant tot el
procés d’intervenció, participació en la coordinació de recursos per a evitar la pèrdua
d’habitatge, assistència als actes de llançament amb acompanyament de les persones
afectades, així com funcions d’interlocució i mediació amb els diferents agents vinculats
(persones afectades, propietat, comitives judicials, moviments socials, unitat de mediació de
Mossos d’Esquadra, etc).
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En el primer trimestre de l’any 2022 s’ha mantingut l’atenció als col·lectius en situació de
més vulnerabilitat i la intermediació amb els diferents col·lectius d’habitatge del territori.
Durant aquest període s’ha mantingut també el treball de mediació en edificis singulars.
En definitiva, s’ha consolidat el treball de l’equip SIPHO ampliat durant el segon semestre
del 2021, possibilitant així millorar l’atenció en el moment del llançament, intensificar el
treball preventiu i la intervenció en els casos, millorar les funcions d’interlocució i mediació
en els casos amb participació de moviments socials i millorar l’efectivitat del servei en les
situacions de més complexitat.
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

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

Joan de Borbó 44

29

Previsió inici d’obres

3r Trim 22

Reina Amalia 10

8

Previsió inici d’obres

4t Trim 22

Robador 25-27

13

Pendent butlletins

4t Trim 21

Robadors 33

20

Gestió reallotjaments

Robador 43

7

Tràmit lliurament

TOTAL

Ajuntament de Barcelona
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S’observa un augment en el total d’habitatges respecte al darrer Informe de Regidoria degut a
la incorporació de la finca de Joan de Borbó 44 i Reina Amalia 10 que incrementen en 37
habitatges el total del districte. La incorporació d’aquestes dues finques és deguda a la
dotació pressupostària i la previsió d’inici d’obres.
Dades d’atenció de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella
Durant el primer trimestre de 2022 i una vegada reobertes totes les Oficines d’Habitatge,
s’han realitzat un total de 36.539 tràmits en matèria d’habitatge, 17.079 dels quals
corresponen a tràmits presencials i la resta a atencions mitjançant els diversos canals
habilitats durant la pandèmia que continuen actius.
El nombre de persones ateses durant el primer trimestre de 2022 a la Ciutat de Barcelona, ha
estat de 12.115 ciutadans i ciutadanes.
El correu corporatiu que es va habilitar amb motiu de la crisi sanitària per a cada una de les
Oficines d’Habitatge perquè la ciutadania realitzés consultes directament amb l’Oficina a la
que territorialment pertany, ha gestionat un total de de 7.207 correus electrònics, dels qual
601 corresponen a l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella.
Per tal d’evitar el col·lapse a les Oficines d’Habitatge (OH), en relació als pagaments d’ajuts
al lloguer també es va habilitar un correu electrònic corporatiu específic pel lliurament de
rebuts de lloguer dels expedients actius que permet el pagament mensual de l’ajut a la
ciutadania.
S’han rebut un total de 11.624 correus electrònics corresponent als rebuts de lloguer pagats
que es gestionen equitativament des de cadascuna de les Oficines d’Habitatge.
El servei “Habitatge et truca” (HABET), ofereix una atenció telefònica personalitzada en
matèria d’habitatge per a rebre informació general i/o efectuar un tràmit en matèria
d’habitatge, sense necessitat de desplaçament a les OH amb un total de 19.357 gestions
telefòniques realitzades fins al mes de febrer de 2022 (no disposem de les dades del primer
trimestre de 2022).
En cas que durant l’atenció del Servei HABET només sigui possible la gestió de manera
presencial, es facilita una cita prèvia presencial per rebre atenció i iniciar el tràmit a les OH
de Barcelona.
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Al Districte de Ciutat Vella, s’han gestionat 4.481 tràmits en el primer trimestre de 2022, dels
que 2.613 han estat atencions presencials.
El nombre de persones ateses a l’OH Ciutat Vella ha estat de 1.420 ciutadans i ciutadanes.
Total

Total

Ciutat

Ciutat Vella

89

3

Registre HPO / Adjudicacions

4.341

596

Ajuts Lloguer

7.770

1.031

Borsa d'Habitatge

1.013

133

Ús digne de l'Habitatge

2.799

360

Cedul·les d’Habitabilitat

40

4

Altres temes d’habitatge

1.027

486

Total Atencions Presencials

17.079

2.613

Gestió correus electrònics

7.207

601

Gestió correus electrònics (rebuts lloguer)

11.624

1.211

629

56

36.539

4.481

TEMÀTICA ATENCIÓ PRESENCIAL
OH
Rehabilitació / Cèdules Habitabilitat

Trucades Habet des de OH'S
TOTAL GENER-MARÇ 2022

15,30 %

12,26 %
NOMBRE PERSONES ATESES

Ajuntament de Barcelona

12.115

1.420

11,72%

13

Accions per l’ampliació del parc públic d’habitatge
Seguim ampliant el parc d’habitatge públic al districte i en aquest sentit informem de les
darreres operacions que hem realitzat a Ciutat Vella com són la compra d’Arai, 3 i l’acord
amb un privat propietari d’un edifici al carrer Sant Climent, 15 al barri del Raval, perquè
l’Ajuntament el rehabiliti a canvi de mantenir un contracte de lloguer social amb els llogaters.
Aquestes operacions se sumen a les ja anunciades l’any passat on també es va acordar la
cessió d’un edifici d’un privat a la Barceloneta, pendent de rehabilitar, per poder-hi habilitar
11 pisos per a habitatge social durant un període de 15 anys.
A continuació expliquem amb més detall cadascuna de les operacions i la seva situació.
Arai, 3
Després d'una llarga lluita de les llogateres per quedar-se al barri, hem comprat una finca
històrica en plena plaça George Orwell, al barri Gòtic, una zona especialment densa i
mancada d’oferta de lloguer social. Davant l'alta pressió turística, estem recuperant edificis a
Ciutat Vella per entregar-los a les veïnes.
La Comissió de Govern del 5 de maig de 2022 ha donat llum verda a la compra de l’edifici
d’11 habitatges per 3,97 milions d’euros. La finca, propietat de la Fundació Clínic per a la
Recerca Biomèdica i de la Universitat de Barcelona, serà destinada íntegrament a habitatge
de lloguer social. Dels 11 pisos, 7 ja tenen arrendataris. La resta, 4 habitatges, passaran a
formar part de la borsa de lloguer social del consistori.
També hem aprovat una partida d’1,78 milions d’euros d’inversió estimada per a dur a terme
la rehabilitació de l’edifici, que també consta de tres locals i tres magatzems. En total, es
tracta d’un edifici amb una superfície construïda de 2.114 metres quadrats en el que està
previst fer-ne la rehabilitació de façanes principal i posterior, patis interiors,
impermeabilització de la coberta, i la neteja i pintura dels locals. A més està previst instal·larhi un ascensor. També es rehabilitaran íntegrament els habitatges, amb la possibilitat que es
pugui ampliar fins a 18 el nombre d’habitatges disponibles.
Cal recordar que els veïns i veïnes de l’edifici fa vint anys que han estat desatesos per part de
la propietat. Després de la mort d’aquesta, l’edifici va passar a mans de la Generalitat, que va
desatendre la seva situació. Amb aquesta compra garantim que aquestes persones puguin
quedar-se a casa seva, i oferirem la resta d’habitatges a les persones que ho necessiten a
través de la borsa de lloguer social. Seguim amb la voluntat clara d’apostar perquè Ciutat
Vella sigui un espai per veïns i veïnes. D’aquesta manera recollim les demandes de les
associacions veïnals i entitats, que fa anys que es mobilitzen per resoldre aquesta situació.
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La compra i posterior rehabilitació d’aquest edifici permetrà l’ampliació immediata del
nombre d’habitatge públic del barri Gòtic, molt mancat d’oferta d’aquest tipus. En el cas
concret de les set famílies que ja hi viuen, aquesta operació permetrà que es pugui garantir la
seva permanència al barri. Aquestes famílies van subscriure el seu contracte d’arrendament a
finals dels anys 80 i principi dels noranta.

Sant Climent, 15
Seguim desenvolupant solucions inèdites per garantir el dret a l'habitatge i evitar l'expulsió de
veïnes i ho fem arribant a un acord amb la propietat de l’edifici situat a Sant Climent 15, al
Raval, una finca degradada des de fa anys on no s'han fet els manteniments necessaris.
L'acord contempla:
 Rehabilitació completa a càrrec municipal.
 Lloguer assequible per totes les veïnes.
 Cessió de 2 habitatges i 1 local a l'Ajuntament.
 Incorporació de pisos buit a la borsa d'habitatge.
 Activació del local comercial per a activitats de proximitat.

Ajuntament de Barcelona

15

Aquesta solució ens permet que tota la finca estigui amb per sota del preu de mercat, tant els
habitatges com el local comercial, i dignifiquem la vida de les seves veïnes després d'anys de
desatenció.
El 21 d’abril del 2022 la Comissió de Govern va aprovar la signatura de l’Acord General de
col·laboració a Sant Climent, 15. El conveni no s’ha pogut signar encara degut a què la
propietat resideix a l'estranger.
La recuperació de la inversió s’ha pactat sense una data, es calcularà considerant que la
propietat aporta un retorn anual que sorgeix del càlcul dels dret d’explotació dels dos
habitatges i el local cedits a l’Ajuntament de Barcelona.
El cost de les obres està inicialment previst en 266.027,28 euros.
Comte de Santa Clara, 80
La finca situada al carrer de Comte de Santa Clara, 80-82 és una finca privada que adoleix de
severes mancances d’habitabilitat. Per aquesta raó l’Ajuntament de Barcelona va instar a la
seva rehabilitació per part de la propietat.
Atenent a les circumstàncies de la propietat (manca de capacitat econòmica) es va estudiar la
possibilitat d’aconseguir una cessió temporal del mateix a canvi que l’Ajuntament de
Barcelona financi la seva rehabilitació.
Després de l’estudi del cas i converses amb la propietat es va arribar al principi d’acord de
configurar un dret reial a favor de l’Ajuntament sobre l’edifici, que permeti l’activació i
gestió dels habitatges, fins a la recuperació, en espècie de la inversió realitzada per
l’Ajuntament. Aquest primer acord va ser signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la
propietat en data 21 de juliol de 2021.
Les obres a realitzar seran les necessàries per solucionar les patologies existents a l’edifici i
aconseguir que els habitatges s’ajustin als requeriments d’habitabilitat.
La situació actual és la següent:


S’han iniciat treballs per determinar la solució més òptima per realitzar un control
de plagues i, en el seu cas, retirada de pertinences amb caràcter previ a les obres.

Durant aquests treballs s’ha localitzat la presència de: colònies de coloms; fongs xilòfags i
corcs a la fusta; rosegadors; paneroles.

Informe de Regidoria

16







Durant la primera setmana de maig es preveu iniciar la contractació dels serveis
del control de plagues, en el seu cas, retirada de pertinences amb caràcter previ a
les obres.
Durant la meitat del mes de maig es preveu realitzar una actualització del
pressupost de les obres de rehabilitació per ajustar-ho als darrers increments del
mercat.
Entre la segona meitat del mes de maig i principi de juny es preveu iniciar la
licitació de les obres.

Joan de Borbó, 44
Es tracta d’una promoció delegada.
La previsió de formalització del dret de superfície se sitúa en els mesos de maig-juny de
2022.
Nou de la Rambla, 39-43
El retorn de les persones llogateres als habitatges va tenir lloc el 6 d’abril de 2022, una
vegada efectuades les obres necessàries per restituir el subministrament elèctric.
Actualment s’estan efectuant treballs de pintura dels espais comuns, i les millores necessàries
per adequar l’edifici a la normativa de protecció contra incendis vigent.
Aquestes tasques són compatibles amb el retorn dels usuaris als habitatges.
Durant aquests mesos s’han realitzat les següents tasques de millora i rehabilitació a l’edifici:
substitució de cablejat elèctric, espais comuns, substitució de cablejat elèctric fins a quadre
elèctric interior per a tots els apartaments, substitució de cablejat de telecomunicacions, canvi
bombí porta d’entrada, instal·lació nous comptador elèctrics, reparació ascensors finca,
desinsectació xinxes apartaments, verificació vandalisme finca (porta d'emergència),
instal·lació punts de llum espais comuns, reparació porta emergències 4a planta, instal·lació
portes metàl·liques pisos buits.
El retorn als habitatges s’ha fet de manera esglaonada segons l’establiment de procedència on
es troben allotjats els veïns i veïnes.
Des de l’IMHAB, s’han entregat cartes informatives als veïns i veïnes informant de la data i
hora del trasllat als seus habitatges, facilitant telèfon de contacte per a qualsevol consulta.
En total retornen 43 persones, resta pendent el retorn de 3 persones que troben en procés de
regularització, aquestes persones continuen allotjades per compte de l’IMHAB.
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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 març del 2022.
Atencions socials i ajuts econòmics als Centres de Serveis Socials
Segons les dades facilitades per la Gerència de Serveis Socials, l’import acumulat dels ajuts
econòmics que s’han atorgat des de Serveis Socials als veïns i veïnes de Ciutat Vella des
de març 2020 fins a març del 2022 ascendeix a 13.622.111,67 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 març 2022.

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS
Ciutat Vella

Total

Atencions UGA (presencials i telefòniques)

35.822

Entrevistes presencials

15.364

Entrevistes telemàtiques

32.573

Visites a domicili

1.454

TOTAL

85.213

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 2021 fins al mes de març de 2022.
AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE
Ciutat Vella

Nº Ajudes

Alimentació

14512
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Escolar

270

Generals

917

Habitatge Manteniment
Inserció Laboral

1408
43

Lleure

165

Roba i Higiene Personal

308

Salut

1373

Transport

1378

Habitatge Allotjament

8585

TOTAL

28.959

Salut i cures
Dades de la covid19 a Ciutat Vella
El recull de dades d’evolució de la covid19 a la ciutat de Barcelona elaborat per l’Agència de
Salut Pública de Barcelona que actualitzava les dades per barris i districtes, entre d’altres, ha
finalitzat el 27 de març del 2022 (final de la sisena onada).
La sèrie de dades diàries finalitza amb l’entrada en vigor del nou protocol d’actuació enfront
dels casos d’infecció per coivd19 del Departament de Salut el 28 de març, moment en què
deixa d’indicar-se la realització de la prova diagnòstica a la població general no vulnerable
amb simptomatologia lleu.
Actualment, a la ciutat de Barcelona els casos de covid19 estan disminuint tot i que al no fer
proves de forma sistemàtica és més difícil saber la realitat actual. La majoria de casos són en
persones fins als 44 anys. El nombre de brots, les hospitalitzacions i les persones ingressades
a les UCIs segueixen disminuint.
Vacunació a Ciutat Vella
Les àrees bàsiques de salut (ABS) del districte segueixen presentant, en la majoria de trams
d’edat, cobertures més baixes en relació a la mitjana de la ciutat. Per tant, el percentatge de
Ajuntament de Barcelona
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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 12 d’abril 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

14.990

75,79%

67,15%

73,54%

1-B Casc Antic 23.889

72,88%

65,06%

71,10%

1-C Gòtic

16.437

71,95%

63,50%

70,75%

1-D Raval Sud 30.411

72,92%

61,86%

70,61%

1-E Raval Nord 20.712

77,84%

69,16%

76,59%

Total
Barcelona

84,04%

76,88%

82,34%

1.555.906

Pel que fa a les dosis de reforç, ja s’ha administrat a un 66% de les persones que ja poden
rebre aquesta dosi. Les dades del districte per ABS són les següents:
ABS

Administrable:
Reforç
Individus que ja poden administrat
rebre la dosi de reforç

% reforç sobre
administrables

1-A
Barceloneta

9.389

6.417

68,35%

1-B Casc Antic 13.909

9.324

67,04%

1-C Gòtic

6.442

66,03%

10.955

62,44%

9.756

1-D Raval Sud 17.544
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1-E Raval Nord 13.069

9.029

69,09%

Total
Barcelona

857.861

77,12%

1.112.436

VilaVeïna
El projecte “VilaVeïna” que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que
necessiten ser cuidades i les que són cuidadores, es desplegarà al barri Gòtic a partir del mes
de juny. El Gòtic forma part dels 6 barris que es despleguen en segona fase (a dia d’avui el
projecte ja està en funcionament a 4 barris de la ciutat: Provençals del Poblenou, La Marina,
Congrés-Indians i Vilapicina i la Torre Llobeta).
El Gòtic comptarà a partir del mes de juny amb un/a professional referent del territori que
serà la persona responsable de:








Elaborar una diagnosi en clau de cures del territori: identificar recursos,
mancances, reptes i oportunitats. (s’elaborarà durant el mes de juliol).
A partir d’aquesta diagnosi, la professional referent realitza un pla de treball
compartit amb el territori que permeti generar complementarietats i pal·liar
mancances en la provisió de cures al territori. (s’elaborarà durant el mes de juliol
i agost)
Oferir assessorament individual al veïnat sobre els recursos, serveis i iniciatives de
cura al territori. Aquest servei s’oferirà dos matins i dues tardes al CC Pati
Llimona (el servei d’informació i orientació s’obrirà al veïnat durant el mes de
setembre).
Dissenyar i contractar els serveis i recursos de la cartera de serveis de VilaVeïna
així com aquells que s’han detectat com a necessaris en la diagnosi i pla de treball.
Avaluar i monitoritzar de manera continua l’evolució i resultats del projecte.

VilaVeïna compta amb una cartera de serveis propis que s’aniran desplegant, sempre que el
territori no compti amb aquests recursos, a partir del mes de setembre i durant tot l’any.
Aquestes iniciatives són les següents:







Informació i orientació dels recursos i serveis de cura.
Assessorament jurídic i laboral per a persones cuidadores professionals i persones
i/o famílies que necessiten contractar serveis de cura.
Serveis de canguratge i de respir per a persones cuidadores.
Espais de suport a la criança i a les habilitats familiars.
Espais de suport mutu i benestar emocional.
Accions de foment de la coresponsabilitat (per edat i gènere).
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Millora de l’espai públic: amb una diagnosi i implementació de mesures
vinculades a l’urbanisme de la vida quotidiana.

Fins al moment, el projecte ja ha establert vinculació i contacte amb els Serveis Socials i amb
el Servei d’Acció Comunitària (SAC) territorialitzat. A nivell de districte s’està treballant
amb la tècnica de salut, la tècnica de barri i la tècnica de prevenció.
Gent Gran
El dia 7 d’abril, a la Seu del Districte, a la Sala Ernest Lluch, vam fer un homenatge a les
famílies de les Persones Centenàries, mortes duran la pandèmia, i que no les vam poder fer
l´homenatge al seu moment. Eren 5 persones, i van venir els seus familiars i amics. Va ser un
acte amb parlaments de records als finats i finades, música, poesia i parlaments institucionals,
on es va entregar una placa commemorativa del centenari, i una rosa blanca a cada família.

Millor prevenir que curar
Des del Departament de Comunicació de la Direcció de Serveis de Prevenció, han engegat
unes xerrades dirigides a la ciutadania amb el lema “Millor prevenir que apagar”, per donar
consells el més pràctics posibles sobre:

 com evitar els incendis domèstics (també s’ensenya el funcionament dels detectors
de fum)

 què fer en cas de trobar-nos amb un incendi a casa
Les xerrades estan pensades per donar a conèixer a la ciutadania la important tasca del cos de
bombers pel que fa a la prevenció de sinistres en general i d’incendis en particular. Mostraran
els recursos de què disposen i mesures per prevenir els incendis domèstics, que són els que
afecten més directament la ciutadania.
Les xerrades s'estan realitzant a Casals de Gent gran, Centres cívic o qualsevol altre espai
d’entitats que estiguin interessades en acollir-les.
S’han realitzat tres xerrades a Ciutat Vella






Casal municipal de gent gran Josep Tarradellas
Pl. Caramelles, 3 – xerrada el 5 d’abril a les 16 h. Assistència de 28 persones. Molt
bona recepció. Volen repetir la xerrada a la tardor.
Associació Àgape Intercultural
c. Riereta, 4, baixos - xerrada el 22 d’abril a les 17 h. Assistència de 30 persones.
Molta complicitat dels bombers amb els assistents. També volen repetir l’experiència
a la tardor.
Casal municipal de gent gran Josep Trueta
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c. Reina Amalia, 31-33 - xerrada el 26 d’abril a les 16 h. Asistencia de 25 persones.
Molt contents amb la resposta que han rebut dels assistents.
Les xerrades de bombers han tingut una molt bona acollida per part de les entitats que hi han
participat i mostren un gran interès en repetir l’experiència de cara a noves edicions a la
tardor.
Les que no han participat per diversos motius, sobretot per motius d’agenda i per la data de
finalització de les xerrades el 30 d’abril, han mostrat també el seu interès en participar-hi en
les properes.
De cara les entitats d’origen cultural divers, arrel de l’experiència, a la tardor es contactarà
amb el servei de Mediació Comunitària intercultural perquè les xerrades puguin arribar a
tothom, independentment de l’idioma que parli. Al igual que s’ha fet, aquest cop, amb la
comunitat filipina i paquistanesa.
Infància i Joventut
Campanya d’Activitats de Vacances d'Estiu
Fins al 23 de maig ens trobem en el període d'inscripcions i sol·licituds d'ajuts econòmics per
a les activitats d'estiu per a infants 1-17 anys que han estat homologades en la Campanya de
Vacances d’Estiu. Les persones beneficiàries dels ajuts econòmics (infant i familiar/tutora)
han d’estar empadronats a Barcelona; a excepció d'infants NEE empadronats fora de
Barcelona si el centre educatiu es troba a la ciutat.

En el marc de la CVE es poden becar fins a 10 dies de Casal d'Estiu o Campus Esportius i 14
dies de Bressols d'estiu, Campaments i Colònies. Es pot becar només una activitat per infant i
els ajuts són del 90%, 60% i 30% respecte a l'import de preus màxims establerts per a cada
activitat (segons barem econòmic d'ingressos familiars). Els infants amb NEE poden disposar
també de monitors/es de suport a partir de la valoració duta a terme per l’IMPD.
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Aquest any, com a novetat, la sol·licitud de beca es farà com un tràmit telemàtic a través de
l’Oficina Virtual de Tràmits i només caldrà identificar-se amb l'IDALU (identificador
alumnat) per dur-ho a terme, un element que permet no haver de disposar de certificat digital
i alhora evita duplicitats de sol·licituds.
Així mateix, per donar resposta a la situació d’emergència del poble ucraïnès, enguany la
campanya de vacances s’obrirà als infants refugiats d’Ucraïna per garantir que puguin accedir
al lleure, facilitar-los la integració i fer-los més fàcil l’estada a Barcelona. D’aquesta manera,
l’Ajuntament de Barcelona aposta per la normalitat i la plena integració d’aquests infants i
joves, que tindran accés a les beques que ofereix la ciutat.
A Ciutat Vella el nombre d’entitats promotores d’activitats s’ha anat incrementant durant els
últims anys, arribant a un màxim històric de 54 entitats promotores per aquest 2022.
Entitats que s’incorporen aquest any: AFA Escola Sant Felip Neri, Fundació Adsis, Reial
Club Marítim de Barcelona.
Entitats que es reincorporen: Agrupament Escolta Ermessenda del Casc Antic, Taula de Joves
Comtal, Fundació Migra Studium, AFA EBM Cadí.
A Ciutat Vella aquest any s’ofereixen 122 activitats amb un total de 22.166 places, el que
suposa un increment respecte les 21.573 places del 2021.
A tota la ciutat aquest any s’ofereixen 1032 activitats, amb un total de 314.165 places
(disminució respecte les 349.447 places ofertes el 2021).
Les activitats es poden trobar al web https://www.barcelona.cat/vacances/
Activitats per a les vacances de primavera a equipaments d’infància
Durant aquestes vacances escolars de primavera s’han dut a terme diverses activitats als
casals infantils i la ludoteca municipals.
La Ludoteca de la Placeta del Pi i els Casals infantils Drassanes, Pati Llimona i Convent de
Sant Agustí han realitzat diverses activitats al Districte del dilluns 11 d’abril al dimecres 13
d’abril al matí, entre les que hi ha hagut: sortides a parcs, jocs a la platja, activitats esportives,
visita al Refugi Antiaeri 307 (Nou de la Rambla), taller de Mona de Pasqua o visita i taller
d’art al Museu Picasso, entre d’altres.
El Casal infantil i Franja Barceloneta han dut a terme unes colònies de primavera a Cornellà
de Terri, del dilluns 11 al dimecres 13 d’abril.
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Feminismes
Campanya 8 de març a Ciutat Vella
El passat mes de març, vam celebrar el 8M il·luminant l´edifici de la Seu de Districte de
color lila, i vam fer un complet i variat programa d'Activitats, realitzat bàsicament per les
membres de les Taules de Dona dels diferents barris.
Vam tenir tres activitats centrals per a tot el Districte, com “Movem-nos juntes” activitat
intergeneracional, que consisteix en una activitat esportiva per reivindicar l'esport en
categoria femenina i la participació de les dones en diferents àmbits esportius. Aquest any per
culpa de la pluja, les caminades de dones grans dels diferents barris es va anul·lar, i finalment
l´activitat infantil també. Trobada Dones Grans al Convent de Sant Agustí: organitzada pels
Casals de gent Gran del Districte, i el vídeo teatre fòrum “Dones sense veu” espectacle de
dansa teatre i vídeo que recull el testimoniatge de les vivències d´algunes dones del Districte
sobre els micromasclismes quotidians que han patit al llarg de la seva vida.
Als diferents barris s´han fet un total de 39 activitats, teatre, conferències, parades
informatives i reivindicatives, tertúlies literàries, cinema fòrum, activitats de sensibilització
per a joves, etc.
Més enllà de la molta participació en la majoria d´activitats, cal destacar que la campanya ha
estat en un 95% activitats presencials, cosa que ha estat molt ben acollida per les
organitzadores, i pel públic en general.

Presentació Guia del Bon tracte
El passat dia 5 abril a la Sala Maragall del Centre Cívic Pati Llimona es va presentar la Guia
del Bon tracte del Districte de Ciutat Vella, que pretén ser una eina per a tots els veïns i
veïnes del Districte, i per totes les persones professionals que treballen en el camp dels
Serveis de Salut, i dels Serveis Socials, i tots aquells serveis especialitzats en l'àmbit de
l'atenció a les persones. Des del Districte tenim la clara voluntat de generar barris cuidadors,
una ciutat de cura entre veïnes i entitats socials, entenent que la violència ens ocupa a totes i
que cal generar cultura de cures i benestar per a fer-hi front.
La necessitat d'aquesta guia, surt a partir del treball conjunt dels diferents Circuits Contra la
Violència masclista de la Ciutat, i en clau de difondre els serveis que atenen des de diferents
nivells temes relacionats amb les violències masclistes, unificar informació útil a diferents
nivells. La guia pretén ser una eina activa i actualitzable, ja que més enllà del fulletó, ens
permet en clau interna, tenir actualitzada tota la informació dels serveis que hi consten.
Es pot consultar la Guia del Bon tracte al següent link:
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https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/ciutat-vella-presenta-la-guia-del-bontracte-contra-les-violencies-masclistes_1159203

Memòria
Memòries de la lluita per l'habitatge
Les activitats previstes dins del projecte de Memòries de la Lluita per l’Habitatge, es faran al
mes de juny. Es farà la Ruta Transformacions Urbanes i Habitatge a Ciutat Vella, itinerari
històric sobre la memòria i les transformacions al Districte, on es posarà focus en la vaga de
lloguers del 1931 al carrer Mercaders o el desplaçament de veïnes a causa de l'obertura de la
Via laietana.
El 13 de juny a les 18h. al Casal de Barri del Raval, tindrà lloc la Mostra de fotografies sobre
Memòria de l’habitatge a Ciutat Vella, on es projectaran fotos aportades pels veïns i veïnes, i
s’acompanyarà d’un diàleg entre veïnes i activistes històrics.
També s’està fent una col·laboració amb el Centre Cívic Pati Llimona. Es treballa per
vincular la ruta de les lluites per l'habitatge a Ciutat Vella del 9 de juny amb alguna de les
seves exposicions sobre la crisi de l'habitatge (visitables fins 25 juny). L’altra col·laboració és
la participació en una de les activitats de l'Enfocats 2022 el 17 de maig a les 18.30h amb el
nom d’Okupació i transformació social on es projecta el documental “Space Metropoliz” amb
debat posterior. El documental “Space Metropoliz” (2011) relata l'ocupació i regeneració
col·lectiva d'una fàbrica abandonada a la perifèria de Roma, convertida en una llar per a més
de 200 habitants i un bé comú obert al barri i a la ciutat. Neix així Metropoliz_città meticcia
que acull nombroses activitats (cuina mestissa, ludoteca, camp de futbol, tallers culturals) i el
MAAM, el primer museu habitat del Planeta Terra.
En el debat posterior a la projecció es vol reflexionar sobre els processos d’especulació
immobiliària i a la mercantilització dels espais i formes de vida, les polítiques d'habitatge,
l’ocupació, les pràctiques de reapropiació comunitària i autogestió. Dialogar sobre tot allò
que pugui fer efectiu el dret a l'habitatge i a una ciutat, pensada i viscuda com un lloc més
habitable i inclusiu.
Plaça Idrissa Diallo i plaça de Correus
Es fa efectiva la desaparició definitiva d’Antonio López del nomenclàtor, i es divideix en
dues parts la plaça situada al final de la Via Laietana. El districte de Ciutat Vella va procedir
a la col·locació de les plaques de la plaça d’Idrissa Diallo i la plaça de Correus, a banda i
banda del final de la Via Laietana. Amb aquests canvis es fa efectiva, d’una banda, la
desaparició de la plaça d’Antonio López del nomenclàtor de la ciutat, i de l’altra, la divisió
d’aquesta plaça en dues parts: la del barri de La Ribera durà el nom d’Idrissa Diallo, i la del
Gòtic durà el nom de Plaça de Correus, just davant de l’edifici de Correus.
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La ponència del nomenclàtor del juny de 2021 ja va donar llum verd al canvi de nom de la
plaça d’Antonio López, (Comillas, 1817 – Barcelona, 1883), que va bastir la seva fortuna
sobre el comerç d’esclaus i esclaves. 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
per una insuficiència respiratòria. La seva mort va provocar múltiples denúncies al·legant
negligència institucional i va desencadenar un moviment ciutadà per reclamar el tancament
dels CIE i la derogació de la Llei d’Estrangeria.
Al març del 2018 ja es va procedir a retirar l’estàtua d’Antonio López de la plaça, en un acte
festiu ciutadà amb el que es donava resposta a una vella reivindicació d’entitats i moviments
ciutadans que demanaven la retirada del polèmic monument. De fet, les mateixes entitats
ciutadanes van promoure la recollida de 15.000 signatures per a la substitució del nom
d’Antonio López per Idrissa Diallo. El projecte de remodelació de la Via Laietana, que ha
començat l’1 de març, preveu la reurbanització de la plaça d’Idrissa Diallo, amb la retirada de
la peanya que sostenia l’estàtua.
Aquest canvi és un compromís de la ciutat en la seva determinació de la democratització de
l’espai públic, que dóna resposta a les reivindicacions d’entitats i moviments ciutadans que ja
van demanar en el seu moment la retirada del polèmic monument culminant el compromís
d’eliminar de la via pública la figura d’aquest home de negocis que, a principis del segle XIX
s’enriquí amb el tràfic il·legal de persones.
4. CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA
Educació
Preinscripció curs escolar 2022-2023. Primària i secundària.
El període de preinscripció escolar va ser del 7 de al 21 de març. Aquest curs, com l'any
anterior, torna a ser exclusivament en línia i es va preveure que moltes famílies necessitarien
suport en la tramitació. El Consorci d’Educació de Barcelona va habilitar les Oficines
d’Escolarització, per a qualsevol qüestió relacionada amb la preinscripció escolar.
Preveient que en el Districte hi hagués una major necessitat d'acompanyament en la
tramitació, es va demanar col·laboració a algunes entitats dels diferents barris del Districte
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(Punts Omnia i casal comunitari de la Barceloneta). La informació es va fer arribar a les
entitats d’atenció a la infància i les d’origen divers de cada barri, així com a les escoles on
s’explicava amb fulletons traduïts en diversos idiomes.
El 21 de febrer es va fer la sessió informativa adreçada a famílies que havien d’inscriure els
seus fills a P3 o 1er de primària , i a 1er d’ESO i malauradament va haver-hi poca assitència.
En el moment de redacció d’aquest informe encara no es disposen de dades sobre els resultats
de la preinscripció que es publiquen el dia 11 de maig. A Ciutat Vella hi ha 17 centres
escolars entre públics i concertats ofertant un total de 541 places. La previsió de demanda és
de 507 places segons padró. La llista d’adjudicacions es publicarà el 10 de juny. Finalment el
procés de matriculació serà del 20 al 27 de juny.
Pel que fa a les escoles bressol, la presentació de la sol·licitud de preinscripció per al curs
2022-2023, es farà de manera telemàtica des del 5 de maig i fins al 18 de maig de 2022,
ambdós inclosos, i per mitjà del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha ofert
que el servei de mediació intercultural pugui donar suport a les jornades de portes obertes de
les escoles bressol.
Programa Protegim les escoles
El projectes executius de les millores dels entorns escolars de l’edició 2022 estan a punt de
tancar-se, es tractarà en una reunió el 29 d’abril. Aquestes intervencions fan incidència en
escoles del barri de la Barceloneta.

Transformem Patis: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris
El 24 de febrer es va fer una reunió tècnica per presentar i valorar les propostes dels equips
redactors amb les diferents àrees de l’Ajuntament implicades en el projecte.
El 20 i el 21 d’abril es va fer una reunió dels grups motors de l’Escola Ruben Dario i l’escola
Castella respectivament amb els equips redactors. Aquesta sessió de treball és l’última del
procés de cocreació i en la qual es va presentar el projecte executiu.
Escola Castella.
Proposta: transformació de petits espais.
Planta baixa, espai d’hort amb unes travesses
Primera: paviment de cautxú que es generen muntanyes ús lúdic, zona de tendal.
Segona: Paviment de cautxú i zona d’ombra.
Tercera: congeniar els usos. Pintat paviment, marcar línees de futbol i basquet. Es posen
només cistelles. Xarxa retràctil de volei. Donar diversitat d’usos. S’incorpora punt d’aigua.
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Escola Ruben Dario.
Planta baixa. Es proposa remarcar espai de pista pintant-la novament. Incloure pista de volei.
Cistelles i porteries integrades. Rocòdrom en la part interior. Es reforça l’acústica. Reforç de
llum. S’incorpora zona d’estada amb jardineres i bancs en la part interior.
Planta coberta. Paviment de cautxú deteriorat. Ombrejaments temporals . Punt d’aigua.
S’incorpora jardinera . Bancada, pèrgola i jardinera. Recuperar espai de cautxú. Millora punt
d’aigua. Es desmunten jocs infantils i es posen altres, jocs petits a proposta de l’escola.
Reforçar amb jardineres perimetrals amb xarxa de rec.
S’estan valorant i incorporant elements que van sorgir a la reunió. El 20 i 21 d’abril hi ha la
darrera sessió del grup motor amb l’equip redactor.
Patis Escolars Oberts al Barri
Es mantenen els 5 patis oberts en escoles del Districte:
L’escola Cervantes i l’Institut Pau Claris/Escola Pere Vila al barri del Casc Antic.
L’escola Alexandre Galí i l’escola Bressol la Mar a la Barceloneta .
Totes obren els dissabtes pel matí. Abans de la pandèmia algunes obrien el divendres per la
tarda.
El 23 d’abril es va obrir també el pati de l’escola bressol Canigó.
En les escoles bressol es planifiquen activitats complementàries (llibreria mòbil, titelles...)
per tal de dinamitzar i animar les estades.
El Pati de l'Institut Pau Claris/Escola Pere Vila es el més visitat.
5. PROMOCIÓ ECONÒMICA
Dinamització comercial.
Rutes Comercials
D’acord amb les línies estratègiques a seguir en les accions de dinamització comercial i dins
del marc de la Campanya d’estiu i de les Festes de Nadal del 2022, en relació a la
programació d’accions concretes des de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de
Ciutat Vella, aquest projecte té per objectiu donar visibilitat a diferents comerços
emblemàtics dels quatre barris del districte, així com atraure visitants locals per a que
coneguin i comprin o, puguin ser futurs compradors, del Districte de Ciutat Vella.
S’han fet visites guiades emmarcades en la història de cada barri, tot fent esment a comerços
emblemàtics per fer visible la part humana que s’amaga darrere de cada barri i que conforma
la seva personalitat. Els participants a les visites podien optar a un val de descompte dels
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comerços col·laboradors. Les rutes van ser de 2h de durada entre els mesos de novembre
2021 i gener 2022. En total 12 visites guiades (3 per barri).

Web de comerç
Ciutat Vella disposa d’una web de comerços, ordenada per barris i amb una classificació
d’activitats específica. Les dades són del 2019 i desprès de l’impacte de la pandèmica
COVID-19 calia actualitzar les dades dels comerços. En aquest sentit s’ha iniciat el projecte
d’actualització de la web de comerç del districte i està previst acabar-la al primer semestre del
2022. En una segona fase s’actualitzarà la web de comerç perquè sigui un portal de referencia
pels comerços del districte amb informació actualitzada de les subvencions, dels serveis de
BASA i qualsevol informació d’utilitat pels comerços.
Canal de Telegram
S’ha creat un canal de telegram pels comerços de Ciutat Vella on periòdicament s’informa de
novetats que afecten al comerç. Des de les obres de Via Laietana fins a subvencions o
informació sobre recollida de residus. Actualment hi ha 230 suscriptores.
Persianes netes
Aquest 2022 hi ha 3 projectes relacionats amb el manteniment de les persianes dels comerços
de St Pere, Sta Caterina i la Ribera, Barceloneta i Gòtic.
St Pere, Sta Caterina i la Ribera:
- Fundació Privada Bayt al-Thaqafa ha rebut una subvenció d’Impulsem el que Fas per pintar
les persianes del barri. Joves del projecte formatiu Al'Alwan posen color i vida al barri de St
Pere, Sta Caterina i la Ribera.
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Barceloneta:
El projecte Persianes 2022 posa en valor l’art urbà com a un mitjà per a la inserció laboral i
social de joves del barri de la Barceloneta, així com el treball per a la cohesió social i la
interculturalitat de tota la comunitat. Es posa en valor una activitat artística mal considerada
per les intervencions de pintades vandàliques, i se li dóna un sentit en termes socials.
Emmarcat dins del programa Salut als Barris, el projecte cerca la millora de la salut i el
benestar de les persones a través de la pràctiques artístiques i creant aliances entre els artistes,
les institucions públiques i les comunitats del barris.
Es vol treballar el vincle amb la comunitat fent servir l’art com una eina que fomenta
l’expressió, la participació i la col·laboració de diferents agents: els comerciants, el veïnat en
general, els artistes, els joves del barri... L’art i l’acció artística estan al servei de la
comunitat: es crea i desenvolupa un projecte creat des de la pràctica artística amb un resultat
per al barri i que és un procés no finit, ja que es pretén continuar en properes edicions,
esdevenint un projecte que és propietat de la comunitat i està viu. Amb aquest projecte es
posa en valor l’art com a una metodologia per treballar de manera transversal aspectes com la
inserció laboral i els bons hàbits entre els joves. L’art urbà esdevé una eina que ens apropa a
les realitats socials i fa conviure diferents generacions i cultures enfortint vincles comunitaris.
Els grafits es fan de manera consensuada, amb una finalitat pràctica i social, buscant la
complicitat de la comunitat. Es dóna visibilitat als comerços amb la intenció d’afavorir
l’economia local i el consum responsable i de proximitat. El projecte està dirigit a diferents
agents de la comunitat. En primer lloc joves en recerca de feina que seran contractats,
utilitzant el grafit com a eina motivadora per treballar de manera transversal competències
laborals i socioeducatives. Un altre dels agents principals seran els artistes grafiters que
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acompanyaran als joves en la seva tasca i tindran un paper molt important per crear un nexe
amb els comerciants que són l’altre agent participant.
Gòtic:
És el projecte de Fundació Comtal que tot i estar ubicada al barri de St. Pere, Sta Caterina i la
Ribera intentarem que la gran majoria d’intervencions tinguin lloc al Gòtic perquè Casc Antic
ja queda cobert pel projecte de Bayt.
El projecte Llum a les persianes a Ciutat Vella neix de la voluntat de millorar l’entorn que
ens envolta, tot donant resposta a les necessitats del jovent que participa dels projectes
d’inserció sociolaboral. És a dir, es treballa vers l’entorn i vers el col·lectiu de joves en
situació de vulnerabilitat.
Barcelona és una ciutat plena de comerços i serveis a peu de carrer, doncs la gran confluència
d’interessos i necessitats ha generat en gran mesura el creixement de negocis per a totes les
necessitats: des de petites botigues de queviures, souvenirs, restaurants, tallers, negocis de
serveis, grans plataformes comercials, noves propostes d’emprenedoria, hotels... tot convivint
amb centres turístics d’oci i cultura.
La imatge i qualitat del mobiliari urbà i els seus comerços influeixen directament sobre la
percepció que tenen els veïns i veïnes del barri, i d’aquells que en fan ús. Una imatge
harmònica millora el confort de les persones residents.
Amb la remodelada acció Llum a les persianes a Ciutat Vella , que va iniciar-se l’any 2012,
la intervenció fins ara s’ha centrat en la neteja de grafits de les persianes dels comerços i el
seu tractament en pintura antigrafitti.
L’experiència en els darrers anys ha demostrat que els comerços que no es van adherir als
anteriors projectes van manifestar interès en aquesta iniciativa. El nou objectiu és continuar
mantenint netes les persianes dels nous comerços, afegint a partir del 2022, la possibilitat de
complementar i donar-los un altre Llum, tot afegint un dibuix significatiu amb el tipus de
comerç que hi ha.
Es continuarà amb pintures antigrafitis, i s’oferirà la possibilitat de fer una intervenció amb
uns dibuixos prèviament dissenyats. D’aquesta manera es vol contribuir en la imatge exterior
dels establiments comercials, tot oferint l’oportunitat de fer la neteja de les persianes i
identificar millor el comerç que hi ha, tot i tenir la persona baixada.
Parlem de millorar la situació de comerços i reforçar l’impacte econòmic dels eixos
comercials de districte.
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Dinamització de Gòtic Sud
En el context de buscar accions per dinamització del Gòtic Sud es va portar a terme la prova
pilot de fer una edició del Flea Market excepcionalment a Plaça de la Mercè. En aquesta
edició es buscava que a part dels participants habituals del Flea hi sortissin comerciants del
barri. Es va fer un treball de prospecció les setmanes anteriors però només 2 comerços del
barri van sortir. També hi havia un espai reservat pels emprenedors de Ciutat Vella amb els
que el PAAE va contactar. A la Plaça de la Mercè hi havia molt bon ambient, gent comprant i
passejant. No hi va haver queixes ni problemes destacats.
A Duc de Medinaceli es va fer una mostra de comerç amb artesans del Gòtic i per ser la
primera vegada va funcionar bé. No vam aconseguir que el fluxe de gent que estava a Plaça
de la Mercè arribés a Duc però van tenir vendes i els artesans estaven satisfets.
Fet al Born
Mostra de comerç que es fa al Passeig del Born amb molt d’èxit i que ha servit per donar a
conèixer els artesans i comerç singular de la zona del Born. Es fa l’últim cap de setmana de
cada mes.

Reactivació Fira de Sant Ponç
Es reprèn la Fira de Sant Ponç amb la participació d’uns 90 paradistes. Al voltant de la Fira
s’està mirant d’organitzar activitats a la Plaça Sant Agustí.
La ciutat de Barcelona celebra des de l'edat mitjana una fira dedicada a les herbes remeieres,
que al segle XVI es va fer coincidir amb el dia de Sant Ponç, l'11 de maig. Actualment, les
parades d'herbolaris i artesans es col·loquen al carrer de l'Hospital, al barri del Raval,
emplaçament que es manté d'ençà del 1817.
Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023
Sessions informatives PDE als barris
Durant els mesos de març i abril es van portar a terme les sessions informatives del PDE en
els 4 barris. Les sessions van tenir un enfocament molt pràctic, orientat a donar a conèixer els
recursos i serveis que el veïnat i el teixit socioeconòmic dels barris tenen a la seva disposició
en el seu barri/districte. En cada un dels barris es va especificar els serveis i recursos en
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funció de la tipologia d’assistents a les reunions. Aquestes són les línies que es van tractar de
manera general:
LE1. Impulsar el desenvolupament des del territori
LE2. Reactivar i diversificar el teixit comercial
LE3. Finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen i diversifiquen l’economia
LE4: Promoure l’ocupació de qualitat
LE5. Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament
LE6. Optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica
Al Casc Antic es va realitzar la sessió el 16 de març al Centre Cívic del Convent de Sant
Agustí amb una assistència de 7 persones entre veïns, comerços i entitats.
A la Barceloneta es va realitzar la sessió el 17 de març al Centre Cívic Barceloneta amb una
assistència de 12 persones entre veïns, comerços i entitats.
Al barri del Gòtic es va realitzar la sessió el 29 de març al Centre Cívic Pati Llimona amb una
assistència de 12 persones entre veïns, comerços i entitats.
Al barri del Raval es va realitzar la sessió el 30 de març a la Seu del Districte de Ciutat
Vella amb una assistència de 10 persones entre veïns, comerços i entitats.
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:

El Districte de Ciutat Vella té en marxa la tercera convocatòria de Baixos de Protecció
Oficial, un programa que es realitza en col·laboració amb Barcelona Activa i pressupost del
Pla de Barris i que té com a objectiu la dinamització dels locals buits perquè s’hi instal·li
activitat econòmica diversa i útil per a la vida veïnal al districte.
La tercera convocatòria es van llançar al juliol de 2021 i es van presentar 25 propostes de
projectes per ocupar els 9 locals disponibles.
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Actualment estem a la última fase de valoració. En la darrera mesa del procediment de BPO
es va aprovar l’Informe de valoració presentat per Barcelona Activa, que va fer un balanç
positiu de les propostes presentades, amb més activitats de comerç i de serveis que en les
darreres convocatòries; també van informar que 7 de les 25 propostes es van excloure per no
haver assolit la puntuació mínima en el pla d’empresa.
De conformitat amb el que es va acordar en la mesa, s’han iniciat les reunions amb els
responsables de les propostes que han quedat més ben classificades i se’ls fa una oferta de
locals; en funció de les seves preferències i disponibilitat de locals, accepten o no algun dels
locals proposats. En aquestes sessions s’informa de les valoracions del projecte, de l’estat
dels locals i la seva disponibilitat, també se’ls ensenya els locals per tal que es puguin acabar
de decidir i, finalment, se’ls dóna un termini per prendre la decisió. Hores d’ara, continuen
aquestes reunions.
Les tres primeres propostes classificades han optat pels dos locals de Sant Pere més Alt, 76 i
pel local de Serra Xic, 2-4, és a dir han preferit els locals del barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, per sobre dels locals ubicats al Raval.
Un cop s’hagin acceptat els 9 locals disponibles, es demanarà la documentació acreditativa
del compliment dels requisits a les persones adjudicatàries proposades i, una vegada
comprovats els requisits, es podrà dictar la resolució d’adjudicació de l’ús dels locals, en
règim d’arrendament. Aquesta adjudicació està prevista pel mes de maig de 2022.
Rol PAAE
Durant la 3a convocatòria, des del PAAE s’han acompanyat 25 projectes, dels quals
finalment es van presentar 12. Amb la resolució definitiva es podrà veure quins projectes
assessorats pel PAAE han entrat finalment.
Estat dels locals de la tercera edició

Ubicació

Estat del local

1

C. Robador, 3

Local en obres

2

C. Robador, 17

Obres en licitació, la primera licitació va
quedar deserta

3

C. Robador, 25-27

A punt per entrar

4

C. Sant Ramon, 1

A punt per entrar
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5

C. Sant Ramon, 6 Local 1

A punt per entrar

6

C. Cardona, 6

Pendent adjudicació obres

7

C. Serra Xic, 2-4

Pendent adjudicació obres

8

C. Sant Pere més Alt, 76, L. Obres en licitació, la primera licitació va
1
quedar deserta

9

C. Sant Pere més Alt, 76, L. Obres en licitació, la primera licitació va
2
quedar deserta

BPO Primera i segona convocatòria
BPO 2019
Ubicació

Activitat

Estat local/activitat

1 C. Francesc Cambó, 30-36

Conviure Net

Pendent
de
la
inauguració del local

2 C. Robador, 43

Llibreria Sant Jordi

Pendent del trasllat de la
llibreria

3 C. Flassaders, 23

Fusteria Ecològica

En actiu, però amb
dificultats econòmiques
i de gestió

4 C. Cera, 10

Ecomuseu dels Gitanos

En actiu

5 C. Robador, 21

Top Manta

En actiu

6 C. Arc de Teatre, 13

Fundació Apip Acam

Pendent de la signatura
del contracte de lloguer
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7 C. Carretes, 43

Can Tria botiga ecològica

Obres en licitació, la
primera licitació va
quedar deserta

8 C. Santa Madrona, 6-8

Mensakas

Pendent de possible
execució subsidiària de
les obres de conservació
dels elements comuns
de la comunitat

BPO 2018

Ubicació

Activitats en actiu

Observacions

1 C. Sant Ramon, 6 Local 2

Oasiurbà

En actiu

2 C. Carretes, 29

AE Ciutat Vella

En actiu

3 C. Francesc Cambó, 18-36

El Gecko con Botas

En actiu

4 C. Sant Pere Mitjà, 65

Associació Cultural: Tu
Danzas

En actiu

5 C. Robador, 35-37

Nut Creatives, SL

Va finalitzar el termini
del contracte de lloguer
i han optat per continuar
amb la pròrroga prevista
per 2 anys

6 C. Assaonadors, 26*

Post Industrial Fashion Shop

Ha
finalitzat
el
contracte de lloguer el
passat 10 de gener i no
li
ha
interessat
prorrogar-lo.

7 C. Sant Ramon, 1**

Galeria Stendhal

Fi de l’activitat el juny
de 2020

Activitats que han cessat
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8 C. Sant Ramon, 6 Local 1**

Fundació Quatre Vents – Nou
Horitzó

Fi de l’activitat el març
de 2022

*El local del carrer d’Assaonadors, 26 es posarà a disposició de les activitats que constin a les
llistes d’espera dels locals, un cop s’hagi dictat la resolució d’adjudicació dels locals.
**Els locals del carrer de Sant Ramon, 1 i 6 local 1 s’han pogut incorporar a la tercera
convocatòria de BPO.
Objectiu 2. Enfortir el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella com
actor de referència del territori
Acció 2. Afavorir el naixement de projectes d’emprenedoria i consolidar projectes i empreses
existents, per tal de resoldre necessitats específiques del teixit socioeconòmic
Acció 3. Foment de l’enxarxament al territori, promoció del retorn social i generació de
coneixement

PAAE i Servei d’assessorament

El PAAE ha anat agafant protagonisme en el darrer any, no només amb la seva consolidació
en l’atenció a projectes emprenedors i iniciatives econòmiques sinó també com actor clau el
territori, fent de prescriptor de diferents projectes municipals i també fent prospecció de
comerços, iniciatives, empreses quan ha calgut. Ha esdevingut un actor clau en les diferents
iniciatives de promoció econòmica que es posen en marxa al districte.
A nivell quantitatiu, pel que fa a l’atenció de persones i iniciatives globals, no tenim dades
actualitzades del 2022, ara bé, al llarg de l’informe es fa al·lusió al rol del PAAE en diferents
projectes.

LE2. Reactivar i diversificar el teixit comercial
Objectiu 7. Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella
Acció 22. Recolzar proactivament la continuïtat de l’activitat comercial
Comerç a punt

El programa Comerç a Punt està en funcionament. En el cas de Raval, amb l’aportació de Pla
de Barris, compta a més amb un servei de mediació intercultural.
Entre el gener i l’abril d’aquest any, la participació per barris de comerços és la següent:
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Raval: 13
Gòtic: 7
Barceloneta: 2
Sant Pere Santa Caterina i la Ribera: 12

En els cas del Raval, el Comerç a Punt ha estat assessorant també als comerços que volen
presentar-se a la convocatòria Impulsem el que Fas, modalitat 1, projectes de millora de
negocis ubicats en planta baixa.
Rol PAAE
En el cas de Ciutat Vella, la prospecció dels comerços per participar al Comerç a Punt la fa el
PAAE. En ocasions, quan s’escau, de la mà del programa de comerç intercultural Divers. Un
cop visitats, quan hi ha interès, es fa la derivació al comerç a punt.
A nivell d’indicadors quantitatius, des del PAAE:




4 comerços de Pou de la Figuera derivats a Comerç a Punt.
Visitats 38 comerços d’origen cultural divers, dels quals 15 han estat derivats al
programa comerç a punt.
A banda d’aquests 15, s’han derivat 2 comerços del Gòtic i 2 de Raval

Projecte Comerç Crític

S’ha iniciat, al mes d’octubre, el protocol de comerç en situació crítica al districte de Ciutat
Vella donant suport a tots els comerços identificats per diferents actors de manera immediata.
7 comerços acompanyats des el PAAE en situació crítica des de l’inici protocol fins a
desembre 2021. (4 han estat acompanyats a 2022)
Impulsem el que fas

Fins el 22/04 període de presentació de sol·licituds, a partir d’aquí valoració de projectes amb
la perspectiva de poder resoldre provisionalment al setembre.


Modalitat 1. Amunt persianes
Aquesta modalitat incorpora una novetat important : en el Raval, i amb finançament
de Pla de Barris, es subvencionaran també projectes de millora de negocis ubicats en
planta baixa.

Objectiu 8. Reforçar l’associacionisme comercial al Districte
Acció 31. Promoure la implicació dels comerciants d’origen cultural divers en la vida
comunitària i les associacions i eixos comercials
Projecte Comerç de contextos culturals diversos

El projecte inicial, presentat al juliol del 2021, formulava el següent encàrrec:
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“Apropar i adaptar recursos de promoció econòmica a comunitats que no en fan ús, treballant
amb el comerç en particular i fomentant col·laboracions amb associacions de comerciants,
així com també, potenciar i donar solidesa a les estructures organitzatives de comerç que ja
existeixen en les pròpies comunitats.”
Aquesta actuació abastava els barris del Raval i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i es
marcava els següents objectius:









Oferir atenció, acompanyament i suport a comerciants d'origen cultural divers
(principalment d'origen paquistanès, bengalí, filipí i marroquí)
Millorar la ocupabilitat dels diferents col·lectius presents al Districte.
Informar de les opcions de diversificació de l’activitat empresarial
Augmentar la participació comunitària posant especial èmfasi en l’acompanyament a
dones i joves.
Fomentar les relacions entre cultures diverses estimulant la cohesió social.
Afavorir i fomentar la vinculació dels veïns i veïnes de context cultural divers a les
xarxes, als serveis, equipaments i recursos existents en el barri.
Oferir eines als agents partícips en el projecte en el seu conjunt, perquè puguin donar
respostes adequades a les situacions generades per la diversitat cultural.
Realitzar un cens del comerç del Districte que permeti classificar la tipologia de
negoci, el context cultural de la persona propietària amb la finalitat de, en el futur,
utilitzar les eines interculturals apropiades. (Cens realitzat sobre el ja existent de
l'Ajuntament de Barcelona.

L’encàrrec es concreta en la realització d’una enquesta al comerç divers de Ciutat Vella per
establir la priorització de les seves necessitats y las necessitats d’intervenció per part dels
departaments vinculats a l'activitat econòmica de l'Ajuntament.
Nous objectius de l’encàrrec:







Conèixer la situació del comerç d'origen divers utilitzant l'enquesta del sector
comercial 2020 de la Direcció del Comerç per a tenir una comparativa de la situació
del comerç d'origen divers i el comerç autòcton.
Conèixer les necessitats del comerç divers, prioritzar-les i comunicar-les al Districte
per a apropar els recursos de promoció econòmica a comunitats que no en fan ús,
treballant amb el comerç.
Realització de 80 enquestes al comerç d’origen divers dels barris de Raval i Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera
Donar a conèixer entre el comerç d’origen divers l’existència de serveis de suport al
comerç per part de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Punt d’Atenció a
l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella (PAAE de Barcelona Activa) i el Servei de
Promoció Econòmica del Districte de Ciutat Vella. Comunicar l’existència d’un canal
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informatiu a Telegram, de les pàgines web del Comerç de Ciutat Vella i de BCN
Market, etc.
Primera valoració dels resultats de l’enquesta i priorització de necessitats per facilitar
la intervenció dels tècnics del PAAE i de Promoció Econòmica a través del document
denominat “Derivacions del comerç divers al PAAE i a Promoció Econòmica”.

El projecte s’ampliarà als barris de la Barceloneta i Gòtic al setembre del 2022 amb la
mateixa finalitat.
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
Impulsem el que fas (convocatoria 2022)

Fins el 22/04 període de presentació de sol·licituds, a partir d’aquí valoració de projectes amb
la perspectiva de poder resoldre provisionalment al setembre.
Les modalitats d’aquesta convocatòria són:
 Modalitat 1. Amunt persianes
Aquesta modalitat incorpora una novetat important : en els barris de Pla de Barris, i
amb finançament d’aquest, es subvencionaran també projectes de millora de negocis
ubicats en planta baixa.
 Modalitat 2. Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors
estratègics i en clau territorial
 Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori
 Modalitat 4. Turisme responsable i sostenible al territori
 Modalitat 5. Alimentació sostenible i consum responsable
 Modalitat 6. Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla.
Amb el següent import de subvenció
 40.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa
total no superior a 50.0000 euros) a totes les modalitats a excepció de la modalitat 1,
Amunt persianes.
 20.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa
total no superior a 25.000 euros) per a projectes d'obertura d'un negoci en planta baixa
a la ciutat de Barcelona.
 6.000 euros d'import subvencionat (per a projectes amb un pressupost de despesa total
no superior a 7.500 euros) per accions de millora de negocis en actiu ubicats en planta
baixa en els barris de Pla de barris.
Rol PAAE
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Des del PAAE durant aquests mesos s’ha estat atenen a projectes amb voluntat de presentarse a la convocatòria, donant-los suport en la conceptualització i redacció del projecte. S’han
assessorat:




13 projectes d’emprenedoria. Mod. 1 IQF
13 comerços assessorats del Raval per Mod. 1 (millores comerços)
5 altres projectes assessorats en el marc de l’QF

LE4: Promoure l’ocupació de qualitat
Objectiu 14. Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats a Ciutat
Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte
Acció 44. Consolidar el Punt de Defensa de Drets Laborals.
Punt de Defensa dels Drets Laborals

Entre els mesos de gener i abril 2022 (22/04), s’han atès 64 persones del districte de CV, i
concretament:
 26 del Raval
 11 del Gòtic
 17 de Casc Antic
 8 de Barceloneta
 2 no han indicat barri
A més, es comença a recupera el volum de formacions grupals amb entitats del districte,
havent-se fet sessions en drets laborals per usuariat de les següents entitats:
 Migrastudium (3)
 Associació Gabella
 Casal dels Infants (3)
 Fundació Comtal
 Fundació l’Esperança
 Caritas
 Accem
Objectiu 16. Facilitar noves intervencions ocupacionals per a col·lectius en especial
situació de vulnerabilitat.
Acció 52. Apropar les comunitats amb diversitat d’origen i cultural als recursos ocupacionals
Projecte d’associacions d’origen cultural divers

Projecte que s’està treballant entre Barcelona Activa, Direcció de Serveis a les Persones i
territori i equip de mediació comunitària del districte amb l’objectiu d’apropar els serveis de
Barcelona Activa del territori a la comunitat filipina.
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Aquesta iniciativa parteix de la detecció de que durant la pandèmia hi ha un volum de
persones que estan sent acompanyades per treballar la recerca de feina i l’orientació
professional de manera no professionalitzada per part de certes entitats, com són les dues
entitats filipines Agape i Oyayi. Arran d’aquesta detecció es fa un treball d’aproximació a
aquestes entitats per presentar-los els serveis de Barcelona Activa al territori i per tal que les
persones que atenguin puguin vincular-se a aquests serveis i rebre una orientació laboral
professionalitzada. En data 1 de març es fa una reunió amb les dues entitats i es comença a
treballar per organitzar una sessió informativa per a les persones que estiguin en recerca
activa de feina. Actualment estem en coordinació des de proximitat de Barcelona Activa amb
DSPIT, equip de mediació intercultural i les entitats per organitzar aquesta sessió adaptada
als perfils de persones que estan atenent.
LE5. Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament
Objectiu 18. Executar les accions d’activació socioeconòmica inscrites al Pla d’Acció
Pou de la Figuera, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera.
Bloc d’activitat socioeconòmica del Pla d’Acció Pou Figuera

Pel que fa a l’àmbit de promoció econòmica, les propostes que s’han pactat i que es portaran
a terme són:
Àmbit Ocupació
1. Complementarietat línia ACOL
Línia ACOL: es tracta d’unes subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més
desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social: les persones migrades en situació
administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència
temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i puguin subscriure un contracte
de treball, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció sociolaboral.
La proposta és que en el marc del projecte Pla d’Acció Pou de la Figuera, es pugui
complementar la subvenció ACOL per tal que les contractacions per part de les entitats no
suposi per a aquestes cap cost.
A nivell de calendari, la convocatòria actual per presentar projectes va ser el 07/03/2022. A
partir d’aquí, les entitats executaran el projecte presentat. El cofinançament caldrà que
l’incorporin en la justificació del projecte.
En relació als imports, des del Pla d’Acció Pou de la Figuera es facilitarà el cofinançament
als projectes aprovats d’un total de 5.566 euros que se sumarà a la quantia de la convocatòria
ACOL, computable a contracte de treball, hores d’acompanyament o ambdues.

Ajuntament de Barcelona

43

Per a aquesta línia, 7 entitats vinculades a Pou van ser convocades, i aquest ajut extra seria
per una persona per entitat. En el cas que alguna de les 7 entitats no es presentés o no se li
atorgués l’ajut de la convocatòria ACOL, es podria donar suport a dues persones per entitat
(fins un màxim de 11.132 euros -5.566x2-)
2. Servei de suport legal i acompanyament jurídic per tràmits relacionats amb expedients
de regularització, permisos de residencia i/o treball adreçat a joves dels entorns del
Pou de la Figuera (barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera).
L’objectiu específic de l’encàrrec es el de facilitar als joves derivats per part de les entitats el
coneixement de la seva realitat jurídic- administrativa, i acompanyar-les, quan sigui possible,
en la tramitació de la documentació per tal de poder regularitzar la seva situació. En aquest
sentit, també serà un punt de partida per poder definir des de les entitats i la pròpia
Administració, quins són els recursos de recerca de feina, contractació i/o formació en els que
poden encaixar.
3. Projectes amb suport Impulsem el que Fas (convocatòria 21)
Finançats 4 projectes, a la convocatòria IQF 2021 en modalitat d’ocupació i formació,
d’entitats que treballen amb joves de Pou de la Figuera amb un pressupost total de 102.500
euros (Comtal, Bayt, Open Cultural Center, Mescladís) amb l’objectiu de millorar la futura
ocupabilitat de joves en situació administrativa irregular.
Finançat també en modalitat d’ocupació, Fundació Orfeo Català Palau de la Música Catalana:
9.600 euros
Àmbit Activitat Econòmica
1. Estratègia Amunt Persianes
Programa Baixos de Protecció Oficial (BPO)
- Tancada la 3º convocatòria de BPO. 3 dels locals, ubicats als voltants de Pou: C/
Sant Pere Més Alt, 76 L1, C/ Sant Pere Més Alt, 76 L2, C/d’Em Serra Xic, 2-4.
- Actualment, s’estan assignant els projectes als locals, seguint l’ordre de valoració dels
projectes. (Van escollint local)
- Acompanyament i seguiment de 3 projectes BPO de la 1º i 2ª convocatòria ubicats als
voltants de Pou (Bugaderia social “Conviure net”, associació Cultural TUDANZAS,
El Niu d’en Guecko).
Subvencions per a activitat econòmica LPB buides (modalitat 1 Impulsem el que Fas):
- Finançats 2 projectes modalitat 1 a Pou de la Figuera (Souvenirs singulars SL i
Assocació ConviureNet) amb un pressupost de 40.000 euros.
Creació d’una cartera pública de Locals en Planta Baixa (LPB).
- Pendent formalitzar compra
2. Comerç
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En marxa la nova edició del programa Comerç a Punt
A més, finançat en la modalitat d’economia social i solidària, Caixa d’eines Caixa de feines:
12.000 euros.

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.

Sessions informatives PDE als barris
Explicació de les sessions informatives a l’inici del Pla de Desenvolupament Econòmic
d’aquest informe.
Reunions periòdiques amb Associacions Comercials
Es segueixen fent les reunions periòdiques amb les associacions dels districte per mantenir el
canal de comunicació directe de temes que afecten a les associacions o comerços (obres,
subvencions, activitats a la via pública, projectes, etc). També volem que sigui un espai de
treball en el que les entitats parlin entre elles i busquin col·laboracions i idees que puguin
utilitzar en el seu territori.
Visites i reunions amb Comerciants
Es fan reunions amb comerciants que tenen algun projecte o alguna incidència per mirar
d’intermediar. Moltes vegades estan relacionades amb possibles tancaments del negoci,
dificultats o dubtes amb llicències, ajuts amb activitats, etc.
Visites i reunions amb hotelers
S’entoma des de gerència i equip polític: des del PAAE s’ha generat contacte amb H10. En
principi tenim 3 hotels H10 que volen formar part de la prova pilot de compra al territori,
però finalment seran convidats a la reunió que convocarà gerència la primera setmana de
juny.
Proactivitat del PAAE per difondre les accions com el Comerç a punt i Impulsem el que
Fas.
El PAAE ha esdevingut un recurs estratègic per a la difusió dels programes municipals, entre
d’altres. En aquest sentit, fa visites de manera proactiva a comerços per donar a conèixer
serveis i recursos, com el comerç a punt. En aquest últim cas, no només dona a conèixer el
recurs sinó que també fa la inscripció. El PAAE està coordinat amb els referents del Comerç
a Punt, el que ens permet fer seguiment de com estan anant els assessoraments amb els
comerços, què s’està treballant i com estan responent el comerç. A més, forma part del grup
de treball del Comerç d’origen Cultural divers i està en contacte permanent amb el tècnic de
comerç de Districte
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6. INSPECCIÓ
El Districte de Ciutat Vella compta amb una planificació d’inspeccions que permet actuar de
forma programada i permanent per garantir el correcte compliment de les normatives de
forma sostinguda en el temps. Això permet millorar el control sobre les activitats que s’hi
desenvolupen en el districte i aconseguir una millora en la vida quotidiana de les persones
que viuen i treballen a Ciutat Vella.
El Districte de Ciutat Vella té competència en diversos àmbits:












Competència en matèria de control i restricció de sorolls en els locals comercials
amb música, sancionant-se els que no tenen limitador de so o portes obertes que
provoca que el soroll se senti des del carrer pertorbant la pau dels veïns.
Competència en matèria d'ocupació de via pública, en aquests casos el districte
realitza control de les ocupacions de via pública indegudes o excessives, ja sigui
referit a elements no autoritzats, repartiment de flyers, o terrasses amb excés de
cabuda o sense llicència. Se sancionen i retiren tots aquells objectes que no tenen
cabuda per normativa a la via pública.
Competència sobre activitats irregulars, adequació de llicències i compliment
horari, en aquests casos es realitzen inspeccions sobre locals de pública concurrència
revisant-se tots els incompliments normatius com incompliment de la normativa de
seguretat, incompliment de les condicions de la llicència, falta de documentació
necessària com llibre i fulls de reclamació, cartells amb els horaris i aforament, etc.
Competències en matèria d’habitatge es troben compartides entre el districte de
Ciutat Vella i l’IMHAB, mentre que el districte es competent en aquelles matèries de
rehabilitació de finques des del punt de vista urbanístic, l’IMHAB te competència des
del punt de vista de les sancions d’incompliment del deure de la llei d’habitatge, on es
sanciona per us indegut del mateixos i per pisos buits
Competències en matèria de Patrimoni i Paisatge Urbà, son desenvolupades pels
inspectors del districte amb estreta col·laboració amb el personal de la Direcció
General de Patrimoni i de Paisatge urbà depenent de la Gerència d’Ecologia Urbana.
Competència en matèria de conservació de finques i obres, per tal de verificar el
correcte règim d’intervenció d’obres ja sigui d’assabentat, comunicat o llicència
d’obres, i requeriment del compliment del deure de conservació de les finques, solars
i instal·lacions per tal de garantir la seguretat de les persones i béns.

Control i restricció de sorolls en els locals comercials
Des del Departament d’Inspecció del Districte de Ciutat Vella s’han realitzat 2 inspeccions de
soroll de l’1 de març fins el 20 d’abril. La majoria de les sonometries es realitzen per garantir
que les instal·lacions d’aparells de climatització, extracció, compressors de neveres,
ventilació, no excedeixen els límits de soroll permesos. A continuació trobem una taula on es
detalla les sonometries realitzades per barris.
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Raval

Sonometries efectuades

1

Gòtic

Casc Antic

0

Barceloneta

0

Total

1

2

Ocupació de via pública: Inspeccions terrasses
Des de l’1 de març fins el 20 d’abril s’han obert 87 d'expedients a terrasses del districte
per incompliments de l'Ordenança de terrasses. L'espai públic de Ciutat Vella pateix una
sobresaturació inadmissible i cal revertir aquest desequilibri i posar la vida i la salut dels
veïns i les veïnes en el centre. Cuidar el barri és cuidar els seus carrers i places. Ciutat Vella
és un lloc on viure i necessita de la corresponsabilització dels restauradors per garantir el
descans del veïnat.
La taula següent mostra el número d’expedients sancionadors que hi ha hagut per barris i la
infracció corresponent de l’1 de març fins el 20 d’abril:

Descripció de la infracció

el Barri el Raval la
St Pere,
Gòtic
Barcelonet Sta
a
Caterin
a i la
Ribera

Total
general

Instal·lar elements no
autoritzats

23

10

5

10

48

Reduir l'ample de la vorera
amb pertorbació greu

3

1

3

4

11

Excés d'ocupació en més de 4
mòduls o del 20% al 50% de
mòduls o superfície

4

1

1

2

8

Reduir l'ample de la vorera
amb pertorbació

1

Excés d'ocupació fins a 2
mòduls o fins el 20% de
mòduls o superfície

1

Excés d'ocupació en més de 6
mòduls o del 50% de mòduls o
superfície
Terrassa sense llicència
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1

2

2

5

7

1

1
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No retirar els elements de la
terrassa al finalitzar l'horari

5

Altres infraccions que no
siguin greus o molt greus

3

Total general

40

5

15

9

1

4

23

87

No s’ha ordenat cap retirada en el període de l’1 de març fins el 20 d’abril.
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 març fins el 20 d’abril, s’han tramitat 4 sancions per incompliments
d’horari en supermercats. No s’ha tramitat cap sancionador a Bars i Restaurants.
Les sancions per incompliment d’horaris de bars és de 1.001 euros i per incompliment
d’horaris en supermercats és de 600 euros.
La taula següent detalla les sancions tramitades per barris:

Descripció infracció

Gòtic

Raval Barceloneta

Casc Antic

Total

Incompliment horari
Supermercats

3

1

0

0

4

Total

3

1

0

0

4

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 març i abril a Ciutat Vella s’han dut a terme 128 inspeccions a
HUTs. D’aquestes inspeccions s’han incoat:
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3 expedients sancionadors i 2 procediments de restitució gestionats pel Districte.
8 expedients sancionadors i 11 procediments de restitució gestionats per la DSI.

Actuacions en cannàbiques
Les primeres inspeccions van començar el 2 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 i 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. En breu s’iniciaran els expedients de disciplina per corregir les
deficiències detectades.
En total s’han inspeccionat 33 associacions cannàbiques amb llicència.
El 29 d’abril de 2022 s’ha fet una actuació policial a l’associació cannàbica ubicada al carrer
Carme, 66 per infraccions relacionades amb drogues i Salut Pública.

Actuacions campanya residus establiments comercials
Al 2021 es va dur a terme una 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.
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.
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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%

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%

134

100%

TOTAL
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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 11
(comercial)

8%

Dipositar residus en contenidor diferent al que correspongui 11
(domiciliària)

8%

Ocupar via pública sense permís

3

2%

Utilitzar recollida domèstica

7

5%

a 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%

Provocar embrutiments de la via pública
conseqüència del dipòsit o lliurament dels residus

com

La tercera fase d’aquesta campanya consisteix en l’obertura dels expedients sancionadors a
aquells establiments on s’han detectat els incompliments.
Hi ha un total de 134 denúncies que es troben en el següent estat:
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Estat de la denúncia

Total

Sanció pagada

38

Procediment en tràmit

13

Procediment sancionador finalitzat, pendent de pagament

74

En verificació

9

Total

134

La quarta fase es durà a terme al segon trimestre del 2022, on es comprovarà el compliment
de la correcta gestió dels residus una vegada tramitats els procediments sancionadors.

Actuacions detecció locals de càrrega de bateries elèctriques
S’han precintat un total de 8 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.
S’està treballant en un protocol a nivell de ciutat promogut pel districte de Ciutat Vella per
ampliar a altres districtes que es troben en la mateixa situació. La previsió es aprovar el
protocol abans de l’estiu. Paral·lelament el servei d’inspecció del districte de Ciutat Vella
continua realitzant la seva funció inspectora en aquest àmbit.

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 maig
2022.
Plaça Carme Simó (Mentrestant). Previsió de finalització abans d’abril del 2022.
Tasques de reparació del paviment de pedra natural a tot l’ample del carrer de Tallers,
entre el carrer de Jovellanos i la Rambla durant el mes de maig 2022.
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Espais veïnificats del Gòtic: durant el 2022 actuarà a la pl de la Mercè -2a fase-, plaça
George Orwell i plaça de la Cucurulla.

Obres Finalitzades
Les obres finalitzades són les següents:




Canvi de Sentit dels carrers del Raval (dins el Pla de Mobilitat del Raval). Finalitzada
el 21 de febrer del 2022.
Espais veïnificats del Gòtic: veïnalització de la plaça de la Mercè. Obra finalizada el
15 de març de 2022.
Revisió i millora de la pavimentació del carrer Argenteria. Obra finalitzada el 7
d’abril de 2022.

Via Laietana
Els treballs de renovació i millora dels serveis a la Via Laietana, entre la plaça d’Urquinaona
i el carrer de Jonqueres banda Besòs, han finalitzat el 10 d’abril.
Continuen els treballs de renovació i millora dels serveis a la Via Laietana.
Àmbit d’obres durant el mes d’abril:
Via Laietana en el tram comprès entre la pl. d’Urquinaona i la pl. d’Antoni Maura, banda
Llobregat, i c. de Jonqueres. Vegeu plànol.
Treballs a realitzar:




Al carrer de Jonqueres:
o Substitució de la canalització antiga d’aigua. En execució.
o Pavimentació provisional de la calçada i la vorera.
o Canvi d’implantació a la banda Besòs del carrer.
A la Via Laietana, en el tram entre la pl. d’Urquinaona i el c. Comtal:
o Cales per a la detecció de serveis. En execució.
o Demolició parcial de la calçada i vorera.
o Excavació de rasa.
o Substitució de la canalització antiga d’aigua.
o Renovació de la xarxa elèctrica.
o Pavimentació provisional de la calçada i la vorera.

Destacats:
 A la Via Laietana s’habilita un pas per als vianants protegit i senyalitzat a la vorera
banda Llobregat. La vorera banda Besòs roman sense afectacions.
 Al carrer de Jonqueres la vorera banda Llobregat queda amb una amplada reduïda i es
recomana el pas per l’altra vorera
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Els busos de les línies 47, V15, V17, N8 i N28, en sentit muntanya, mantenen el
desviament per l’av. Marquès de l’Argentera, pg. de Picasso, pg. de Lluís Companys i
rda. Sant Pere.Aquestes línies, en sentit mar, mantenen el seu recorregut habitual.El
bus de barri 120 manté les seves parades a la Via Laietana.
En sentit muntanya, la circulació de vehicles entre la pl. d’Antoni Maura i pl.
d’Urquinaona quedarà tallada (1).
o Des de la pl. Idrissa Diallo - Correus només podrà accedir el veïnat, serveis i
usuaris d’aparcament.
o En sentit mar, es mantindrà un carril bus i un carril per a vehicles privats.
Canvi de sentit provisional del c. d’Ortigosa (2).
o L’accés al Palau de la Música es farà des de la Via Laietana i els carrers de
Jonqueres i de Ramon Mas (3).
Es mantindran les zones de càrrega i descàrrega existents.
L’accés als aparcaments es podrà fer de manera habitual.
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La Rambla
Afectacions a la mobilitat per obres de pavimentació a les Rambles
En el darrer informe de Regidoria es comentaven les obres de millora del paviment de la
Rambla que s'han vist posposades per les previsions meteorològiques del mes d'abril, les
festivitats de Setmana Santa i la diada de Sant Jordi.
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S’han dut a terme actuacions de pavimentació i millora de la calçada a la Rambla que han
afectat el trànsit de vehicles i a les parades de les línies d’autobusos.
Degut a les pluges durant el diumenges del mes de març, el calendari de les afectacions de
talls de trànsit en aquest carrer s’ha modificat de la següent manera:
Dimarts 3 de maig: lateral Besòs (sentit pujada), entre la plaça Catalunya i el Pla de la
Boqueria.
Dimecres 4 de maig: lateral Llobregat (sentit baixada), entre la plaça Catalunya i el carrer de
l’Hospital.
Dijous 5 de maig: lateral Llobregat (sentit baixada), entre el carrer de l’Hospital i el Portal de
Santa Madrona.
Els talls de trànsit també han afectat les parades de les línies d’autobusos de TMB (V13 i 59)
i les del NitBus, que han quedat anul·lades mentre es facin els treballs.
També de manera puntual, i mentre han durat les pavimentacions s’han produït restriccions
de trànsit en algun carrer de l’entorn, que han estat senyalitzades degudament per facilitar la
circulació dels vehicles.
Les principals desviacions de trànsit i de les línies d’autobús afectades s’han fet per Via
Laietana i per la Ronda de Sant Pau/Paral·lel.
Indicadors de seguretat
Evolució de les trucades ciutadanes al 092/112
L’evolució de les trucades al 092/112 a la ciutat de Barcelona el mes de gener, febrer i març
del 2022, reflecteix un increment del 30,8% respecte al mateix període de l’any anterior.
A Ciutat Vella la major part de les trucades, en el mes març del 2022, estan relacionades amb
fets penals (furts), la inseguretat (persones que causen inseguretat a l’espai públic) i les
molèsties que generen les persones a l’espai públic i el soroll.
Evolució dels incidents que ha gestionat la Guàrdia Urbana
Pel que fa als incidents que gestiona la GUB a Ciutat Vella es van gestionar un 25% més de
serveis.
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Anàlisi de les dades relatives als fets delictius a Ciutat Vella

Indicador

Mar 20Feb 21

Mar
22

21-Feb

Observació

Total de fets
coneguts

18.653

31.955
+71,3 %

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

7.914

17.566
+122 %

Els furts continuen essent el tipus delictiu més nombrós.

Robatoris
violents

1.734

3.125

La majoria dels robatoris violents es produeixen per la nit en
zones properes a l’oci nocturn.

+80,2 %

Robatoris a
vehicles

914

1520
+ 66,3 %

Delictes
Contra
Salut
Pública

612

592

la

Activitat
policial:

-3,3 %

Mar
20Feb 21

Mar 21-Feb 22

Aquesta tendència continua a l’alça i especialment a l’interior
de pàrquings. El barri amb més fets és la Barceloneta amb
750, representa un 51 % del total

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.

Observació

Total
detinguts i
denunciats

12.901

17.020
+31,9%

La tendència continua en augment, seguint la línia de
l’augment de fets delictius.

Per furt

3.190

5.572
+80.9%

L’augment de les detencions/investigacions realitzades
per GUB+PGME ha augmentat de manera proporcional al
número de fets denunciats.

893

1.378
+54,3 %

La majoria dels robatoris violents es produeixen per la nit
en zones properes a l’oci nocturn.

Per robatoris
violents
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Per robatoris
interior de
vehicle

111

143
+28,8%

L’augment d’altres tipus de fets delinqüencials (furts i
robatoris violents) ha fet que els recursos policials s’hagin
redistribuït.

Per Delictes
contra salut
pública

715

741
+3.6%

L’activitat d’investigació i les preceptives entrades a
“narcopisos” per part dels equips de GDU i Mossos, han
fet que els fets coneguts per delictes contra la salut
pública es redueixin.

Quant al Grup de Delinqüència Urbana (GDU) de Ciutat Vella, el balanç de la tasca
realitzada ha estat molt positiu, des del 1 de Gener de 2021 fins al 5 de maig de 2022:


Pisos on es venien drogues: En el marc del grup conjunt de GDU amb Mossos
d’Esquadra i la Unitat d’Investigació de GUB, s’han realitzat un total de 45 entrades i
perquisicions a habitatges dedicats a aquesta activitat. A més, s'han realitzat 2
entrades i perquisicions a establiments de consum de cànnabis (Associacions).

En aquestes accions s’han detingut/investigat a un total de 87 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.


Ademés, el Grup de Delinqüència Urbana continua centrat en la seva tasca de
prevenir els furts i robatoris, adequant-se a les variacions en els tipus majoritaris de
delictes per intentar prevenir fenòmens emergents.

En aquest sentit, vist l’augment en els robatoris en interior de vehicle, actualment realitza
diàriament accions de vigilància discreta en els diversos estacionaments del districte.

Des de l'1 de març fins el 5 de maig:
- S'han realitzat un total de 5 entrades i perquisicions a habitatges on es venien drogues, amb
el resultat d' 11 persones detingudes.
- A més, s'han realitzat 2 entrades i perquisicions a establiments de consum de cànnabis
(Associacions) amb el resultat de 4 persones detingudes.
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Descripció de l’activitat relacionada amb la convivència

Indicador

Mar 20 - Feb 21

Mar 21 - Feb 22

Observació

Demanda al 112 per
venda ambulant.

409

807
+97,3 %

L’obertura progressiva de la via
pública en finalitzar la pandèmia ha
fet que les dinàmiques socials es
modifiquin, disminuint les molèsties
per concentracions socials nocturnes
(botellots) en els últims mesos degut
també a l’acció policial al respecte,
però augmentant altres usos.

Demanda al 092 per
consum d’alcohol a la
via pública

630

1.059
+68,1 %

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.

7.609

12.539
+64,8 %

Es trenca la tendència a la baixa
acompanyant a l’augment de la demanda
augmenten les denúncies.

Llaunes comissades

50.037

78.734
+57,4 %

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

6.867

4.965
- 27,7 %

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.
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Neteja viària i recollida de residus
Després d’haver-se presentat als Consells de Barris la nova contracta, s’ha començat a
implementar amb el canvi de contenidors i la introducció progressiva dels nous vehicles.
S’ha fet una passejada per barri amb representants veïnals i de comerciants, tot recollint les
queixes i els suggeriments respecte les necessitats de millora del manteniment. S'estan
programant les dates per fer les sessions de retorn durant el mes de maig del 2022.
Al Gòtic resta pendent de fer una passejada específica per valorar i argumentar, en els casos
en que siguin desestimats, l’increment de punts de recollida selectiva de residus, sobretot a la
zona del Gòtic Nord.
De les rutes realitzades fins ara i els diferents espais de participació on s’ha treballat el
Cuidem Barcelona es recullen les següents observacions comunes a tota Ciutat Vella:
 Districte amb sobre ocupació de l'espai públic.
 Problemes de convivència entre població flotant i residents, moltes queixes sobre el
turisme i els pisos turístics.
 Carrers estrets que agreugen els problemes de neteja i recollida de residus
 Veuen insuficients les campanyes de comunicació.
 Problemàtica en la gestió dels residus dels comerços.
 El veïnat manifesta sensació d'inseguretat i demanen iniciatives per actuar en zones
conflictives.
 Proposen dinamitzar les places amb usos més familiars i veïnals des de les entitats i
administracions.
 Molta presencia de persones sense llar al districte.
 Demanen més lavabos públics per reduir els problemes d'orins i excrements.
 Queixes sobre la brutícia generada pels gossos.
 Demanen més baldeig a tot el districte i comenten que s'han d'ajustar els horaris per
evitar problemes als veïns i veïnes.
 Es demana reforçar l'ordenació de l'accés a través de les pilones, que contínuament
són inutilitzades o extretes.
Enllumenat
S'ha fet durant els darrers mesos una repassada de l'estat de l'enllumenat a tots els barris, amb
el recull de les deficiències existents. Es van detectar 90 intervencions de diferent abast per a
tot el districte. Un bon percentatge d'elles s'han resolt i la resta estan pendents de dotació
econòmica (400.000 €) per poder-se executar.
Al barri de la Barceloneta, durant la passejada, es van detectar 10 intervencions per a la
millora de l’enllumenat i els punts foscos del barri. D’aquestes s’han executat 4 accions i hi
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ha previstes 2 actuacions més durant el 2022. Les altres 4 actuacions es duran a terme el
primer trimestre del 2023.
Al barri del Raval es van detectar 34 intervencions a realitzar de els quals s’han executat 18,
la resta estan pendent de dotació pressupostària per executar durant el 2022.
Al barri del Gòtic es van detectar 24 actuacions de les quals ja s’han dut a terme 19, hi ha
previst executar 4 més durant el 2022 i quedarà una actuació pendent que es durà a terme el
primer trimestre de 2023.
Al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es van detectar 14 actuacioins durant les
rutes d’enllumenat d les quals ja s’han dut a terme 10, hi ha 3 intervencions pendents de
dotació pressupostària i una actuació que es duràa terme durant el primer trimestre del 2023.
Finalment, a la Rambla està previst un conjunt de 8 actuacions que es duran a terme al llarg
del 2022.

8. PLA DE BARRIS 2021-2024
Després d’haver realitzat el procés de participació a finals de 2020 i principis de 2021 i
presentat el Pla de Barris del Raval 2021-24, en l’actualitat s’estan desplegant les seves línies
de treball que han de tenir, els propers anys, un impacte positiu al barri en el treball contra els
efectes de la desigualtat.
Educació i Salut pública
En aquest nou Pla de Barris 2021-2024 es crea una nou àmbit de treball conjunt de les
accions educatives i de salut, especialment de salut comunitària, per tal de vincular al màxim
aquests dos vectors tan importants al treball contra les desigualtats.
Dins d’aquest àmbit, per seguir donant suport i desplegar equips psicosocials als centres
educatius públics del Raval, ja s’han incorporat a les escoles i als dos instituts els i les
educadores socials que fan una tasca molt important amb els equips directius
d’acompanyament psicosocial a les famílies i fan de vincle comunitari amb els recursos i
serveis desplegats al barri. Enguany, a més, s’ha incorporat una educadora social a dues
escoles bressol, oportunitat també per treballar programes que fomentin la transició escolar
en totes les etapes educatives (des de bressol a secundària).
En quan a l’etapa d’estudis superiors i universitaris, des del programa Prometeus, es realitza
l’acompanyament a joves per tal que assoleixin amb èxit la finalització d’estudis superiors
universitaris. Dels 80 joves que actualment participen del Prometeus Raval, 19 han entrat
aquest curs a la universitat i 15 s’han graduat. En aquest sentit, sumant l’acompanyament a
l’etapa universitària, s’ha iniciat una nova línia d’innovació, Prometeus Laboral, a partir del
treball conjunt amb Barcelona Activa per desplegar circuits prelaborals d’ocupació jove,
formació i homologació de nivell d’idiomes i altres recursos pensant en la incorporació al
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món laboral. S’han realitzat xerrades amb els tutors i les noves promocions de joves
Prometeus. Així mateix s’està oferint assessorament jurídic per resoldre situacions
administratives de joves.
Per altra banda, la línia d’educació i cultura de Pla de barris, emmarcada en el Programa de
Caixa d’Eines ha començat el seu desplegament aquest curs escolar. S’han realitzat reunions
amb totes les direccions dels centres educatius per conèixer oportunitats i voluntats de cara a
desplegar projectes artístics i de la branca de ciències que siguin estructurals, que se sumin
dins de la programació curricular de cada centre i que esdevinguin aprenentatges singulars
per tot l’alumnat del Raval. Això significa també potenciar les relacions i sinèrgies amb tota
la xarxa d’equipaments culturals del Raval i els seus serveis educatius en el disseny i
execució d’aquests programes artístics impulsats des de la Caixa d’Eines. Iniciada la línia de
col·laboració entre diferents centres i entitats del territori per codissenyar i desplegar
projectes amb l’eix conductor del joc a les places.
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.
A més els darrers mesos s’està treballant des del Menjallibres en el foment d'activitats de
lectura a l'espai públic.
En l’apartat d’intervencions i millores dels centres educatius, s’està treballant en les
actuacions necessàries per convertir 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.
S’està col·laborant, així mateix, amb el projecte de fotografia amb joves iniciat al Centre
Cívic, per oferir noves eines d'expressió i competències a partir d’eines digitals i
audiovisuals.
En salut comunitària, es continua focalitzant en actuacions per reduir les situacions
d’aïllament i de solitud, en el foment d’estils de vida saludables, la salut mental i la vetlla per
l’accessibilitat als serveis públics de salut, amb una mirada especial amb les diversitats
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existents al Raval, per aquelles comunitats o col·lectius on menys arriben els recursos
existents. S’han activitat, de nou, les activitats intergeneracionals, el programa parlem de
salut, l’escola de Gent Gran, la dinamització dels Horts i s’han ampliat els grups de
caminades, inclosa una amb gossos. Així mateix s’han iniciat les trobades intergeneracionals
amb relat d'històries de vida de gent gran a partir de projectes d'APS Aprenentatge i Servei,
amb instituts del barri.
Des del programa cos i dolor, s’ha finalitzat l’acompanyament terapèutic i s’han realtizat les
trobades d’enxarxament comunitari per vincular a recursos i projectes a les dones
participants.

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 desplegament amb un local públic
temporal previ a l’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 a 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 cívic i el casal
de barri Raval i l’antiga escola Massana. El calendari d’execució d’aquesta línia de treball
s’ha vist afectat per l’endarreriment produït en el subministrament de material tecnològic
produït a escala global.

Habitatge
Continua amb un nou impuls econòmic i d’enfoc el programa de rehabilitació ja desplegat
l’anterior mandat de Finques d’Alta Complexitat que té per objectiu l’acompanyament tant
tècnic com social i econòmic a aquelles finques més vulnerables per a poder realitzar la
rehabilitació dels seus elements comuns repercutint en positiu a la seva qualitat de vida.

Ocupació, impuls econòmic i economia social
L’àmbit de l’ocupació, l’impuls econòmic i la potenciació de l’economia social és un dels
àmbits prioritaris, la situació arrel de la pandèmia ha significat un augment significatiu en la
precarietat laboral i en les de situacions de vulnerabilitat social degut a l’increment de
persones que es troben en situació d’atur, des d’on s’impulsen programes formatius i
d’experienciació laboral per tal d’accedir al món laboral, el Programes com barri d’oficis o el
de regularització de persones en situació irregular són alguns exemples.
S’ha posat en marxa el nou servei que podrà acompanyar i assessorar a persones que tenen
una formació en els seus països d’origen i necessitin realitzar la seva homologació d’estudis
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o d’acreditació de competències laborals. S’ha realitzat una sessió de treball amb
infermeres de la comunitat filipina de l'entitat Kalipi. 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
Des de Pla de Barris, s’amplia l’abast i contingut del programa Comerç a Punt al Raval i es
preveu, per aquells comerços que en puguin necessitar, un servei de mediació/traducció
cultural.
Durant la pandèmia un dels nous serveis implementats és la XARSE, Xarxa de Resposta
Socioeconòmica, desplegada conjuntament amb Serveis Socials, Barcelona Activa i altres
agents municipals, en que s’ofereix un servei integral d’acompanyament i suport en els
tràmits i ajudes a les persones en situació de més vulnerabilitat (principalment en la petició de
l'Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida, subvencions pel lloguer, tràmits amb el SOC i el
SEPE en els processos d’ERTE). Aquest servei ofereix, a més, suport TIC (claus PIN,
seguiment tramitacions telemàtiques, suport en activitats als casals comunitaris...), grups de
suports emocional a partir d’un conveni amb el Col·legi de Psicòlegs i sessions presencials
d’economia bàsica.
S’han atés 1.430 persones l’any 2021.
Els assessoraments realitzats han estat: 5.929 presencials i 991 telefònics.
Els tràmits i ajuts realitzats són els següents:
 4.617 tràmits.
 2.406 ajudes (més sol·licitades Renda Garantida de Ciutadania (Generalitat) i Ingrés
Mínim Vital).
 Pluralitat de nacionalitats ateses: 61 Persones ateses al 2021: 1.430.
Tot i que la XARSE és un servei concebut en el marc del Pla de Xoc Municipal de Drets
Socials contra els efectes de la covid19 s’ha valorat la seva continuïtat i es mantindrà durant
el 2022 degut a la seva gran demanda.
Un altre dels projectes desenvolupats durant la pandèmia amb un notable èxit ha estat el
Concilia, servei de canguratge gratuït per a famílies amb poca xarxa social que permet tenir
cura dels menors d’edat a càrrec puntualment i disposar de temps per a la formació, cerca de
feina, tràmits, visites mèdiques, espais de respir, etc. Es garanteix la continuïtat del servei
durant tot el curs escolar 2021-22 i, per atendre a petita infància, s’amplia la franja d’atenció
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des d’1 a 12 anys. El servei es cobreix de dilluns a divendres a les tardes i el dissabte durant
el dia.
Actualment, hi ha 60 famílies inscrites i 88 infants inscrits (Octubre 21- gener 22).
El Banc de Recursos Mancomunats (BdRMC) és una altra de les iniciatives iniciades
l’anterior mandat que es prioritza en continuïtat i nou impuls. Durant la pandèmia el BdRMC
va reinventar-se amb el servei de distribució de compra local a domicili (servei entès com a
emergència especialment pensant en les persones que pateixen més l’aïllament i en el reforç
del comerç de proximitat) així com gestionant moltes donacions de material sanitari, escolar,
roba, etc. En l’actualitat, en la present fase d’obertura d’actes sense restriccions pandèmiques,
el Banc de Recursos torna a enfocar les seves energies de nou a la mancomunació de recursos
per a les activitats a la via pública i als serveis tècnics vinculats que permeten la contractació
de joves del barri en un marc d’economia social i solidària.
El Banc de Recursos ha pogut, per tant, formar i contractar a diversos joves del barri donantlos una primera experiència laboral en la gestió tant d’infraestructura com de tècnica
d’esdeveniments a la via pública, amb exemples diversos com les diferents Àgores del
projecte Cultural de Rambla, el Festival Ravals, sessions de processos de participació a
l’espai públic o les festes majors dels barris de Ciutat Vella.
A continuació especifiquem els Indicadors de 2021:






Serveis:
o 133 serveis públics.
o 75 serveis de la Línia cultura Rambla.
Mancomunació: 147 cessió de materials.
Donacions i reutilització: distribuïts 46 lots de donacions.
Contractació: el projecte ha generat 9 contracte de joves de forma estable (Els joves
han pogut realitzar dues càpsules tècniques formatives de 30h i 35h).

Espai públic i accessibilitat
Referent a l’habilitació de Can Seixanta s’està treballant en l’actualitat en el projecte tècnic
d'estanquitat de tot l’edifici i emmarcada en l’acord de pressupostos específics per Ciutat
Vella. Durant el 2023 es preveu la redacció i execució de la consolidació estructural de tot el
complex i l’habilitació de les naus de planta baixa com a espai juvenil on reubicar les
dinàmiques creades amb el projecte kn60lab i com a espai polivalent obert al barri. S’està
treballant en el Pla funcional que estructurarà els futurs usos dels espais habilitats.
La part final d’aquesta habilitació de les naus anirà lligada a un programa de formació i
experimentació ocupacional amb joves, partint de l’experiència “teixim barris” realitzada fa
dos anys al barri Gòtic en inserció laboral a través de la rehabilitació de pisos per a gent del
barri, també en el marc del Pla de Barris.
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A la plaça Fleming/Gardunya es planteja una Intervenció per a potenciar les dinàmiques de
joc i estada intergeneracional marcades pel model de ciutat jugable i atenent la mirada
específica de l’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri. Després d’haver
realitzat la participació i els primers estudis tècnics es certifica que cal afrontar l’actuació
amb un major pressupost i es torna a fer l’encàrrec tècnic amb els nous paràmetres. S’està
elaborant l’avantprojecte amb el calendari previst de tenir-ho el mes de juny i poder fer
explicació a veïnat.
A la plaça Castella es treballa amb la previsió de poder executar una Intervenció sobre
l’entorn escolar, la dinamització dels usos quotidians, les dinàmiques de joc i d’estada
intergeneracional marcades pel model de ciutat jugable i atenent la mirada específica de
l’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri. Ja s’ha incorporat l’equip
redactor a les reunions per poder elaborar la proposta tècnica.
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 lúdic amb especial atenció als usuaris
infantils i familiars. En aquests moments es treballa a nivell d’avantprojecte per acotar el
projecte executiu i la licitació d’obres corresponent.
En relació a la Plaça dels Àngels, 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. Es treballa també amb els agents
de la zona del voltant de Dolors Aleu per a plantejar dinamitzacions amb els usuaris de la
zona.
L'actual Pla de Barris del Raval tindrà un desplegament de quatre anys (2021-2024), és un pla
viu i permet anar ajustant les actuacions que ja tenim contemplades a la realitat i a l'evolució
dels esdeveniments i prioritats del Raval. En l'àmbit de governança, des del Pla s'impulsa una
Comissió de Seguiment formada per veïnat i agents claus implicats al barri del Raval, que
permet anar generant un procés de codisseny i d'avaluació continuada en les diferents
actuacions que s'hi despleguin.
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
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les línies prioritàries de treball del Pla. Aquestes es classifiquen en quatre grans blocs amb les
següents accions en desplegament.
Dinamització Socio Econòmica
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 de cara al segon semestre
la possibilitat de tenir una bossa d’hores de suport jurídic a aquestes entitats per tal de poder
facilitar les passes jurídic-administratives necessàries.
El procés de compra de locals a Ciutat Vella, i concretament a l’àmbit del Pou, està molt
avançat amb un local per formalitzar la seva compra i paral·lelament el desplegament de la
tercera edició de Baixos de Protecció Oficial amb tres locals a les immediateses del Forat.
Activitats i usos de l’espai públic
Des del mes de desembre 2021 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. S’ha participat en la
facilitació de la calçotada popular realitzada durant el mes de març i la col·laboració a l’Iftar
jove a realitzar al mateix Pou de la Figuera, obert al barri com a activitat i espai de trobada
mitjançant el compartir l’àpat.
Es treballa amb la previsió d’iniciar a partir del mes de maig la presència de la dinamitzadora
a les tardes a la plaça amb la guingueta mòbil de jocs de taula i de diferents tipus per a
provocar dinàmiques de joc a l’espai. Aquesta dinamització està coordinada amb les que
també fan entitats i serveis al mateix àmbit altres dies.
També s’està coordinant un calendari centralitzat de totes les activitats a realitzar per part de
les entitats i serveis al Pou de la Figuera durant aquest estiu per a poder dissenyar suports on
visibilitzar-les (cartelleria, torretes, xarxes...) i poder complimentar possibles períodes de
menys activitat amb activitat cultural impulsada pel Pla.
Millores de l’espai públic
Un cop feta la participació veïnal per a la redisseny de tot l’àmbit dels Jocs del Pou de la
Figuera, els arquitectes estan desenvolupant l’avantprojecte que serà explicat conjuntament
amb la sessió de retorn global de participació i projecte que es planifica pel mes de maig o
juny, possiblement en el marc de les festes majors. Es treballa amb el calendari de tenir el
projecte executiu just després d’estiu i l’inici de les obres durant l’inci del 2023.

Ajuntament de Barcelona

67

Paral·lelament s’ha fet un Pla de Millores puntuals d’elements urbans de la globalitat dels
Jardins de Pou de la Figuera que compta amb la renovació del mobiliari urbà, noves cadires i
un nou banc circular rodó proper a la figuera, millores d’accessibilitat a la tarima,
recol·locació de les cistelles i porteries per fer compatible l’ús esportiu amb el cultural a la
tarima, millores a la font, etc. S’ha fet un primer contrast de les accions amb veïnat i resta
pendent la presentació definitiva de les accions planificades.
Comunicació i xarxes
En el marc de la creació de la Xarxa de Comunicació Comunitària del Casc Antic s’ha vetllat
per a que tinguin 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 Pla d’Accions de Mobilitat del Raval continua avançant amb la seva implementació. Les
novetats des del darrer plenari son les següents:






La implementació de la DUM (de 09:00a 13:00h) es troba en licitació, està previst
saber l’adjudicatari la darrera setmana de maig. Es preveu que les obres comencin la
primera setmana de juny i caldran 3 setmanes per disposar de les primeres senyals ja
que el contractista les haurà de fabricar expressament. Per tant, es preveu per després
de Sant Joan la col·locació de les primeres senyals, abans es farà tasques prèvies
(presenyalització...). La idea és que finalitzen a finals de juliol del 2022. Cal tenir
present que fora de l'horari DUM l'espai es podrà utilitzar, en funció de la plaça
DUM, per a estacionament de residents, motos o l'espai serà alliberat d'estacionament
i per tant serà guanyat com a espai públic.
Es preveia implementar els nous eixos ciclables a l'abril de 2022 però un problema
amb la licitació està fent que s'endarrereixi l'adjudicació. No es disposa de previsió de
dates per a la seva resolució.
A principis d'any es va realitzar el canvi de sentit de 15 carrers del barri i es va
implementar la senyalització de regulació d'accessos.

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.
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11. FESTES MAJORS I ACTIVITATS CULTURALS
Gòtic
Les Festes de Sant Josep Oriol del 19 al 27 de març es van celebrar amb èxit de participació i
sense incidències a destacar. La gent va estar a agraïda de tornar a celebrar de nou les festes
amb normalitat.
També s’han celebrar dues calçotades populars, una organitzada per el Casal de Joves
Autogestionat de Ciutat Vella, el 19 de març a la plaça 8 de març i a l’altra organitzada per
La Negreta el 26 de març a la plaça Reial.
S’està preparant les festes del Gòtic per el cap de setmana del 21 i 26 de maig. Aquestes
festes són organitzades per grups de veïns, entitats i serveis del propi barri. Enguany, destaca
la participació d’entitats que fins el moment no hi estaven vinculades, com els Gegants del Pi,
o els Amics de la plaça Nova, el Centre Euro Àrab i l’associació de la Xarxa Veïnal del
Gòtic.

Raval
El 25 de març es va celebrar la Festa de la Primavera als Jardins de Voltes d’en Cirés,
organitzada pel Projecte d’Infància del Raval. L’activitat constava de diversos tallers i
actuacions adreçades als infants.
El 26 de març es va celebrar Santa Madrona a la plaça Gardunya, organitzada per
l’Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana. És la 11ena edició de la festa de
cultura popular, que compta amb la participació de gegants, bestiari i bastoners, que realitzen
un cercavila i actuacions a la plaça.

El dia 2 d’abril, l’Eix Comercial en col·laboració amb el restaurant Na Mindonda, va
organitzar l’activitat Ravalejant a la mallorquina al carrer Riereta. Constava de diverses
activitats culturals i gastronòmiques.
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També es van celebrar tres activitats més a l'abril. La diada de Sant Jordi a la rambla del
Raval, des de les 10 h fins a les 20 h, on entitats, col·lectius i associacions vinculades al barri
mostraven la seva tasca. També va haver-hi actuacions musicals, tallers, conte contes, etc.
El 29 d’abril, el Taller Sant Jordi va organitzar una activitat comunitària d’esport i ball
inclusiu a la plaça dels Àngels de les 11h fins a les 14 h.
La Festa Filipiniana y Convivencia, el dia 30 d’abril es va celebrar a la plaça Terenci Moix.
El 28 de març vam realitzar la primera plenària de la Festa Major del Raval. A data d’avui ja
hem rebut una cinquantena de propostes d’activitats.

Casc Antic
El 12 de març es va tornar a organitzar la Calçotada al Pou, amb la implicació de diversos
col·lectius i equipaments del barri i amb molta participació.
Durant el mes de Ramadà, l’abril, s’han celebrat els Iftars dels dissabtes a la plaça del Pou de
la figuera, organitzat per la comunitat Assafa, amb el suport del Casal de Barri i el Palau
Alòs, i amb la participació d’unes 150 persones. És el primer cop que es realitza un Iftar
popular al carrer al Casc Antic.
El dia 28 d’abril va tenir lloc un Iftar Juvenil al Pou, organitzat per Bayt al-thaqafa i amb la
col.laboració d’Espai Jove Palau Alòs, Fund. Adsis, Casal de Barri, i la dinamitzadora del Pla
d’Acció del Pou de la Figuera.
La Comissió d’Infància del Casc Antic, que actualment compta amb més participació
d’entitats, ha organitzat una tarda de Sant Jordi el 22 d’abril a partir de les 17h a la plaça
Comercial.
El 27 d’abril es van programar dues xerrades informatives sobre les restes arqueològiques al
carrer Mestres Casals Martorell: la formació d’un barri a càrrec de la directora de l’excavació.
A la sessió del matí, van participar els alumnes de 4art de l’Escola Cervantes, i la de la tarda
era oberta al veïnat.

Barceloneta
La carnavalada es va organitzar el 5 de març per part de la coordinadora de grups corals.
L’entitat organitzadora va voler canviar horari i fer-ho en dissabte a la tarda en lloc de
diumenge al matí. Van participar més de 15 grups i entitats del barri. Aquest any no van
participar entitats culturals de fora del barri. Des de Districte vam donar suport amb personal
de control d’accessos que va ser fonamental pel bon desenvolupament de l’acte.
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L’enterrament de la Sardina es va organitzar amb la suma de varies entitats, les AFAs de les
escoles del barri, Comissió de Festes del carrer Pescadors, Comissió de Festes de la
Barceloneta, Equipament infantil de la Barceloneta i Glamparetes (Caritas).

El 20 d’abril va começar la 10a edició de les festes de la Primavera de la Barceloneta amb
actes culturals proposats per entitats i equipament del barri. El calendari ha culminat amb la
matinal d’entitats i la Marxa Entrenosaltres el 7 de maig.
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Línia cultural de les Rambles
En els darrers mesos s’ha treballat en la confecció d’un concurs per al desplegament de la
línia cultural de la Rambles, que ha respost a tres objectius:
1. La potenciació d’activitat cultural de proximitat a la via pública mitjançant les Àgores
Rambles.
2. La vinculació del passeig amb esdeveniments culturals de ciutat que no tenien
presència a aquest espai.
3. La creació d’imaginari col·lectiu de la Rambla com a espai receptor i productor de
cultura local.
Finalment, l’entitat Impulsem ha aconseguit el contracte i serà l’entitat que desplegarà la línia
cultural en els propers 2 anys (1+1) a través d’una coordinadora artística (jornada completa) i
també d’un dinamitzador comunitari (mitja jornada), seguint l’estratègia ja marcada i
acordada.
L’entitat ha iniciat el seu treball fa just unes setmanes i de bon inici el que farà és tornar a
desplegar algunes àgores, especialment, la Ràdio, la Infantil i una tercera, que, a l’espera
d’alguns contactes, seria la de Debat.
L’objectiu d’aquests primers mesos és desplegar àgores ja consolidades, entendre el nou
moment que viu la Rambla post pandèmia i establir major i millor contactes amb els
equipaments de la Rambla.

Activitats religioses
Setmana Santa
La Setmana Santa és un dels períodes més importants del cristianisme. Commemora la passió
de Jesús i se celebra des del Diumenge de Rams, en record de l’entrada a Jerusalem, fins al
Diumenge de Pasqua, dia de la resurrecció. Enguany, el calendari gregorià ha marcat l’inici
de la Setmana Santa el 10 d’abril, amb el Diumenge de Rams, i ha acabat el dia de Pasqua, el
17 d’abril.
Ciutat Vella ha acollit diversos actes catòlics de la Setmana Santa a la via pública. A més a
més, després de cinquanta anys s’ha recuperat el Viacrucis de la Sang.
En destaquem alguns:
 Diumenge de Rams, 10 d’abril. Benedicció de Rams a diverses parròquies: Fidels
Filipins, Mare de Déu del Carme, Basílica de Santa Maria del Pi…
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Viacrucis de la Sang (Dijous Sant). Dijous, 14 d’abril, organitzada per la Reial i
Il·lustre Arxiconfraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Inici i final:
Basílica de Santa Maria del Pi (plaça del Pi, 7)
Diumenge de Pasqua, 17 d’abril. Processó organitzada per la parròquia dels Fidels
Filipins.

Ramadà
El 2 o 3 d’abril, segons l’observació de la lluna, ha començat el mes del Ramadà. Les
comunitats musulmanes barcelonines han iniciat el mes del dejuni (algunes el dia 2 i d’altres
el 3 d’abril), que s’ha acabat l’1, el 2 o el 3 de maig. Durant trenta dies aproximadament, les
comunitats musulmanes de tot el món comencen un període de recolliment complint amb el
quart pilar de l’Islam.
Les persones musulmanes es lleven abans de la sortida del sol per fer l’esmorzar abans
d’iniciar el dejuni (suhûr) i fan la ruptura del dejuni (iftâr) després de la posta de sol.
El mes del dejuni té un alt component eminentment social i comunitari, que el converteix en
quelcom més que una pràctica individual. Durant el mes del Ramadà preval l’aspecte
relacional i familiar, que adquireix una rellevància destacada. Un temps en el qual es pot
observar com les persones recuperen (segons cada context) les referències socials, culturals i
religioses d’origen.
A Ciutat Vella conviuen nombroses comunitats musulmanes d’orígens culturals diversos.
Algunes entitats han organitzat Iftârs amb la voluntat de compartir i donar a conèixer aquesta
celebració. Hi conviden veïnes i veïns, amistats i persones col·laboradores per compartir
aquest moment especial.
Alguns dels iftârs populars d’enguany:
 Iftâr popular, el 9 d’abril, a les 20.30h aproximadament, a la plaça Pou de la Figuera.
Ho organitza: Comunitat Musulmana Assafa.
 Iftâr popular, el 16 d’abril, a les 20.30 h aproximadament, a la plaça Pou de la
Figuera. Ho organitza: Comunitat Musulmana Assafa.
 Iftâr i Pasqua popular al Raval, el 21 d’abril, a les 20.45 h aproximadament, a la
rambla del Raval. Ho organitza: Grup interreligiós del Raval, amb el suport de la
Fundació Tot Raval.
 Iftâr popular, el 23 d’abril, a les 20.45 h aproximadament (variarà uns minuts segons
la posta de sol), a la plaça Pou de la Figuera. Ho organitza: Comunitat Musulmana
Assafa.
 Iftâr popular, el 28 d’abril, a les 20.45 h, a la plaça Pou de la Figuera. Ho organitza:
Fundació Bayt Al-Thaqafa.
 Iftâr popular, el 29 d’abril, a les 20.45 h, a la rambla del Raval. Ho organitza: Centre
Islàmic Camí de la Pau (Minhaj ul-Qur’ân).
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Iftâr popular, el 30 d’abril, a les 20.45 hores aproximadament (varia uns minuts
segons la posta de sol), a la plaça Pou de la Figuera. Ho organitza: Comunitat
Musulmana Assafa.

L’endemà de l’últim dia de Ramadà se celebra la festa de la ruptura (Îd al-fitr). És la festa
que marca el final del dejuni del Ramadà, i se celebra el primer dia del mes de shawâl. És un
dia de gran alegria, la comunitat es reuneix a primera hora del matí per fer una petita pregària
comunitària.
Algunes comunitats musulmanes de la ciutat celebren l’Îd al-fitr en equipaments o a la via
pública, ja que els oratoris i llocs habituals de trobada queden petits a causa de la gran
afluència de fidels, molt superior a la dels dies normals.
Celebracions de final del Ramadà (1, 2 o 3 de maig, de 7 a 9.30 h aprox):







Îd al-fitr al pati de l’Edifici del Castell dels Tres Dragons (Museu CCNN, Parc de la
Ciutadella). Públic estimat: 300 Organitza: Comunitat Musulmana Assafa.
Îd al-fitr a la plaça dels Àngels. Públic estimat: 300 Organitza: Centre Islàmic del
Raval.
Îd al-fitr a la pista Sant Rafael. Públic estimat: 300 Organitza: Centre Islàmic Shah
Jalal.
Îd al-fitr a la placeta Martina Castells. Públic estimat: 300 Organitza: Comunitat
Islàmica Darul Amal.
Îd al-fitr a la plaça Terenci Moix. Públic estimat: 250 Organitza: Centre islàmic
Anjumane al Islah Lotifia.
Îd al-fitr a la pista Drassanes. Públic estimat: 1.200 Organitza: Centre Islàmic Camí
de la Pau-Minhaj ul-Quran.
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Commemoració de la mort de l'Imam Alí, festivitat musulmana
Es va celebrar el 22 d’abril. En aquest acte els carrers del Casc Antic assisteixen a la
celebració de la Commemoració de la mort de l'imam Alí, una activitat religiosa de la
comunitat xiïta del barri: el Centre Islàmic Al Qaim.
L'inici de l’activitat va ser a les 18:30h, amb un públic estimat de 600 persones. i va consistir
en un recorregut des de la seu de l'entitat i finalitzant a les 19:30h a plaça Sant Pere, on es va
fer el matam, parlaments i oracions fins l’inici de l’Iftar a les 20:56h que es va allargar fins
les 22h.

12. PROJECTES CASALS COMUNITARIS
Casal Comunitari Barceloneta
L’any 2021 es van atendre 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 al veïnatge del barri, a càrrec d’ABA
(Associació Barceloneta Alerta). La continuïtat està garantida el 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 i 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
Actualment està aturat i en revisió. Hi ha diverses entitats del districte que estan treballant el
tema de capacitació digital i cal millorar la coordinació per tal de no duplicar tasques i
optimitzar recursos.
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 duent a terme:

Ajuntament de Barcelona

75

1) Formació en l’àmbit d’identitat digital i
exerceixen treball sexual.

tramitacions telemàtiques per a dones que

2) Tastet de mediateca per a persones amb diversitat funcional
Està previst reprendre l’activitat en breu, amb un treball a partir de dues línies de
treball:
● Continuïtat Capacitació Digital persones amb DF
Es continuarà l’activitat amb el CO St. Jordi.
o Es treballarà amb 2 grups:
 Grup 1 (més autònom): creació de vídeo per parlar de
l’accessibilitat a l’espai públic.
 Grup 2 (menys autònom): capacitació digital amb un ús més
d’oci i expressió.
 Vinculació amb la xarxa de la Taula de Treball de Salut Mental:
o Per treball comunitari en xarxa: xerrar i detectar necessitats.
o Per crear eines d’ús comú que permetin facilitar i/o millorar el treball
de les persones amb DF: impressora 3D.
3) Capacitació digital per a persones grans d’origen cultural divers. Elaboració d’un
llibre de receptes de cuina del Raval
S’està treballant per poder editar el llibre en format analògic i fer coincidir la
presentació del mateix amb els Jocs Florals.
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.
És un dels objectius prioritaris a treballar com a resultat de la reunió plenària que es va fer al
març per valorar el primer any de Casal Comunitari del Raval on es va exposar que el casal
no estava prou obert al veïnatge i no s’estava aprofitant el recurs tant com es voldria.
Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera (Casc Antic)
El servei és necessari i ha estat 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
finals de maig de 2022 i s’està treballant en un conveni per anar renovant anualment si
interessa que el servei continuï.
13. ACTUACIONS PER MILLORAR EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL
RAVAL
Treballs de millora en la xarxa estructural de MT. (Canalitzacions de MT i renovació de
CDs):
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1. Ronda Sant Antoni, Valldonzella i Carme:

2. Entorn Paral·lel, Nou de la Rambla, Sant Oleguer i Santa Madrona.

Pel que respecta a les millores de la Xarxa de Baixa Tensió està previst onze actuacions de
millora al barri del Raval. Actualment s’ha executat la millora de sis dels punts:
 Sant Pau 66
 Cabres 4
 Bisbe la Guàrdia 4-6-8
 Riera Alta 19
 Ferlandina 36
 Reina Amalia 31
Hi ha un punt pendent de permisos (Lancaster 22) i els quatre punts restants es troben en
estudi de solució.

Ajuntament de Barcelona

77

