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Consell de Barri del Raval 

3 de març de 2020 

Ordre del dia 

0.    Benvinguda 

1. Punt informatiu 

 

a. Actuacions en marxa i previstes: obres en equipaments i espai públic 

b. CAP Raval Nord 

c. Baixos de Protecció Oficial (BPO) 

d. Actualització Pla de xoc de drogues 

e. Retorn grups de treball del Consell de barri 

 

 

2. Torn obert de paraules. hi ha paraules demanades via formulari per mail 

 

3. Explicació del procés participatiu. Debat de les accions més destacades dins el marc 

del Programa d'Actuació del Districte de Ciutat Vella 2020 - 2023, del Pla Municipal i 

Pressupostos Participatius. Posada en comú.  
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a. Actuacions en marxa i previstes: obres en equipaments i 

espai públic 

Consell de Barri del Raval 

3 de març de 2020 

 

• Nova façana Centre Cívic Drassanes. 

 

• Jardins de Sant Pau i Arcs d’Impulsem. 

 

• Urbanització Reina Amàlia. 
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Nova façana Centre Cívic Drassanes 
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• Obres finalitzades. 
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Jardins de Sant Pau + Arcs d’Impulsem 

• Finalització: principis d’abril 2020. 
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Jardins de Sant Pau + Arcs d’Impulsem 

• Obres finalitzades. 
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Urbanització Reina Amalia 

 
• Reurbanització del tram del Carrer Reina Amàlia situat davant la plaça Folch i Torres. 

 

• Millora de l’accessibilitat, la mobilitat a peu, els serveis i la relació de la plaça amb els casals. 

 

• Inici d’obres: 2 de Març.  Final d’obres: Juliol 2020. 
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b. CAP Raval Nord 

 
• 20/11/2019, Acord per a l’ampliació del MACBA a la plaça dels Àngels i la ubicació del CAP 

Raval Nord a la capella de la Misericòrdia 

 

• 28/11/2019 Comissió de Govern acorda l’inici de l’expedient per a la MPGM per el nou 

emplaçament per la ampliació del MACBA  

 

• 13/02/2020 Comissió de Govern aprova el conveni entre l’Ajuntament i el Consorci del Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) que regula els acords per a l‘ampliació del museu 

i el retorn al consistori de la Capella de la Misericòrdia perquè s’hi pugui construir el nou CAP 

del Raval nord 

 

• 18/02/2020 Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat aprova inicialment la MPGM per la 

ampliació del MACBA a plaça dels Àngels 

 

• 24/02/2020 el MACBA formalitza la renúncia a la concessió que té sobre la capella des del 

2013 
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b. CAP Raval Nord 

 
Propers passos: 

  

• Patrimoni redacta  expedient perquè la renúncia sigui efectiva i poder iniciar l'expedient de 

cessió al CatSalut de la Capella. 

 

• Una vegada la cessió al CatSalut de la capella sigui efectiva s’inicia el tràmit del pla especial 

urbanístic i de millora urbana per a la regulació del nou equipament sanitari - assistencial a 

l’església de la casa de la misericòrdia.  

  

• Inici del concurs de projecte pel nou CAP Raval Nord.  
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c. Baixos de protecció Oficial (BPO) 

 
• Adjudicats sis baixos de protecció oficial al Raval a comerços i iniciatives de proximitat per 

evitar l’expulsió de serveis i reduir el monocultiu turístic. 

 

• basats en l’economia social o bé amb un important arrelament al territori. 

 

• Tots els projectes contenen un fort component d’antigentrificació, ja sigui per les tipologies de 

propostes i serveis dirigides al veïnat, o bé perquè impliquen sortides professionals, laborals 

i personals per a les persones candidates. 

 

• Els projectes, que es posaran en marxa a principis de 2020, pagaran lloguers per sota del 

preu de mercat, amb un descompte del 15% per als comerços de proximitat. 

 

• Es tracta de la segona convocatòria de baixos de protecció oficial, després de la primera que 

es va adjudicar el 2018, una iniciativa conjunta del Districte de Ciutat Vella, Barcelona Activa 

i el Pla de Barris del Gòtic sud i el Raval sud. 
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c. Baixos de protecció Oficial (BPO) 
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• Llibreria Sant Jordi (c. Robador, 43) La Llibreria Sant Jordi és un establiment emblemàtic 

ubicat al carrer Ferran, ha de marxar de l’actual ubicació per una pujada molt alta del lloguer. 

És un projecte que dona resposta a l’expulsió d’establiments que formen part de la identitat 

de la ciutat a causa de la pressió immobiliària. 

 

• Botiga de roba Top Manta (c. Robador, 21) La botiga de Top Manta, de roba i 

complements de disseny i manufactura pròpia és un projecte emblemàtic d’emprenedoria 

social, per part del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, format per persones afectades 

per la vulnerabilitat social a què són abocades persones migrades, racialitzades i en situació 

d’irregularitat administrativa.  

 

• Ecomuseu del Poble Gitano (c. Cera, 10) Serà un espai de divulgació de la cultura gitana i 

de formació de joves de la comunitat per afavorir la seva inserció sociolaboral. Hi haurà 

venda de productes, rutes de divulgació i accions formatives. L’ecomuseu se situarà al local 

del carrer de la Cera, una localització que té un alt valor per a la comunitat gitana del Raval i 

els inicis de la rumba catalana. 
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c. Baixos de protecció Oficial (BPO) 
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• Can Tria Ecològic (c. Carretes, 43) Serà una botiga de verdura i fruita ecològiques i de 

proximitat, regentada per un productor del Maresme amb una petita empresa que dona feina 

a vuit persones. la seva política és de preus basats en cost de producció, no de mercat, i 

accessibles. Es podrà així incrementar l’oferta de fruita i verdura ecològiques, sostenibles, 

saludables i de proximitat al barri del Raval. 

 

• Fundació Apip-Acam (c. Arc del Teatre, 13) És una entitat d’inserció sociolaboral amb una 

trajectòria de més de 35 anys a Ciutat Vella. El local adjudicat és gran i es troba en un carrer 

i zona on seria difícil que prosperessin negocis comercials pròpiament, però que es 

beneficiarà d’activitat a aquests baixos i més si és adreçada a acompanyar a persones en 

situació de vulnerabilitat en el seu procés de cerca de feina i millora de la seva ocupabilitat. 

 

• Mensaka (C. Santa Madrona, 6-8). És una cooperativa de repartidors. 

 



14 

d. Actuacions en tràfic de drogues 
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• Des del dia 1 de novembre de 2019 fins a 28 de febrer de 2020 s'han realitzat les següents 

entrades i perquisicions a pisos i locals de venda i consum d'estupefaents al barri del Raval, 

amb un total de 18 entrades i 29 detinguts. 
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d. Retorn dels grups de treball del anterior Consell de barri 
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• Diagnosi 

 

o Els mitjans generalistes majoritàriament donen noticies negatives del Raval. 

 

o Hi ha molts recursos comunicatius, professionals al barri que no es comuniquen entre 

si. 

 

o Tenim una xarxa comunitària;  AAVV , entitats, eixos comercials ... Molt potents i actives 

que no tenen recursos per comunicar el es que fa. 

 

o Costa que arribi tota la informació:  tot el que es fa en positiu no arriba al veïnat, en 

contra, allò el negatiu te un impacte altíssim. 

 

o Hi molta gent amb veu però sense capacitat d’amplificar-la. 
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d. Retorn dels grups de treball del anterior Consell de barri 
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• Objectius 

 

o Coordinació dels recursos comunicatius professionals del barri per tal de multiplicar 

l'impacte de las noticies positives. 

 

o Aconseguir que es generi una xarxa comunitària que s'interrelacioni  per construir la 

identitat del  barri i  per multiplicar l’impacte de la comunicació positiva  (amb un paper 

de l'administració residual, en segon pla). 

 

o Establir els canals convenients que siguin operatius i potents per que arribi mes la 

informació positiva al veïnat. 

 

o Amplificar la veu de les persones i col·lectius que vulguin dir la seva. 

 

o Augment de noticies positives als mitjans generalistes. 
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d. Retorn dels grups de treball de l’anterior Consell de barri 
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• Estratègia de treball 

 

o Fer un encàrrec a alguna entitat que treballi des d’una vessant de mitjans 

comunitaris/comunicació pel canvi social per fer proposta per a la creació d’una xarxa 

de comunicació comunitària al Raval que respongui als  següents  objectius:   

 

 la coordinació de tots els comunicadors professionals del Raval 

 generar una xarxa de comunicació comunitària 

 definició d'eines, canals i estructura de relació de la xarxa 

 

o El projecte, a banda d'exposar la metodologia i tasques per aconseguir aquests 

objectius hauria d'incloure un calendari (amb la durada general del projecte i les 

diferents fases) i un pressupost. 

 

o El projecte es valorarà per part dels tècnics del Districte i pel Consell de Barri. 

 

o Un cop el grup estigui formada i definida la xarxa de comunicació comunitària cal 

pensar  una estratègia a premsa i/o algun producte de comunicació. 
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