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Més Raval: donem a 

conèixer la vida del barri 
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Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 

Ordre del dia 

0. Benvinguda i presentació Nou equip de Govern  

 

1. Informacions 

 Actuacions en curs 

 Vicepresidència del Consell de Barri 

 Comissió de Seguiment del Consell de Barri: composició i funció 

 

2. Tema central 

 

3. Torn obert de paraules 

 



Part informativa 
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Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 
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Actuacions en marxa: obres per veïnificar l’espai públic (1/4) 

 

Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 

 

 
• Rambla del Raval 

• Plaça Salvador Seguí 
• Jardins de Sant Pau del Camp. 

 
• Atres informacions d’interès 

• Macrooperatiu Narcopisos 
• Actualització de CAP de Raval Nord 
• Actuacions a Plaça dels Àngels 
• Decret d’horari de tancament de comerços (Joaquim Costa) 
• Aiguats 22 d’octubre   
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Rambla del Raval, Pl. Salvador Seguí i Vazquez 
Montalban) (Finalització: primera quinzena dee  novembre) 

 

Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 

• Realitzat a partir  d’un procés participatiu resultant d’un Consell de Barri. 
• Modifiquem aspectes de la via pública per afavorir els usos de caràcter 

veïnal i de vida quotidiana: 
• Reubicació els parterres verds 
• Millores en la visibilitat i il·luminació de tot l’àmbit 
• Creació de nous espais de jocs infantils i zona de joves (kn60lab) 
• Serveis com cabina autorrentable i font,  
• Reubicació del gat al centre de la Rambla, donant prioritat a vianants 

en la connexió Rambla Raval i Vazquez Montalban 
• Plantació de nou arbrat,  
• Creació d’espai jugable a Salvador Seguí 

• Pendent d’execució: 
• Millores en zona de càrrega i descàrrega de C/Robadors  
• Instal·lació lumínica-artística al túnel de la UGT que uneix Vazquez 

Montalban i Salvador Seguí (es preveu l’execució a part a partir de 
gener 2020) 

 



Rambla del Raval 
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Rambla del Raval 
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Rambla del Raval 
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Plaça Salvador Seguí 
 

9 



Jardins de Sant Pau del Camp 
En curs. Data d’inici d’obra, 2 d’octubre 2019. 

Data prevista finalització, febrer 2020. 

• Resultat de la participació de veïns, veïnEs i entitats de l’entorn. 

• L'objectiu principal d’aquesta actuació és regenerar l'espai per tal de que 
pugui ampliar i diversificar els usos, i que progressivament pugui ser 
recuperat per a la ciutadania. 

• Petites intervencions que, sense alterar la morfologia estructural de l’espai, 
han de permetre articular noves accions de caire cultural, educatiu, social i 
comunitari.  

– Creació d’un àrea híbrida  d’esport i joc 

– Circuit de per patinets i bicis, pensat conjuntament amb famílies i veïnes. 

– Ampliació de l’àrea d’esbarjo de gossos  

– Creació d’un nou accés 

– Aixeta rentamans als Horts Urbans. 

– Obertura dels Arcs d’Impulsem 
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Jardins de Sant Pau del Camp 
En curs. Data d’inici d’obra, 2 d’octubre 2019. 

Data prevista finalització, febrer 2020. 
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Altres informacions d’interès: 

Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 

 
 
• Juguem a les places! 
• Actuacions a Plaça dels Àngels. 
• Decret d’horari de tancament de comerços 
• Actualització de CAP Raval Nord 
• Actuacions en torn a pluges i canalitzacions                
 

 



Juguem a les places! 
 

– Propostes per promoure l‘activitat lúdica de les famílies i millorar la convivència als barris.  

– Activitats organitzades amb àmplia vinculació en el teixit associatiu del barri.  

• 6 activitats a la Plaça de Sant Agustí  

• 6 activitats a la Plaça de la Gardunya 
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Decret per regular la circulació amb monopatí a la plaça dels 

Àngels i els seus entorns 
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Decret per regular la circulació amb monopatí a 
la plaça dels Àngels i els seus entorns 
 

• Objectiu: millorar l’espai de convivència de la plaça dels 
Àngels. 

• Entrada  en vigor al maig de 2019. 

• Campanya per difondre les restriccions a les persones 
afectades. 

• L’horari de prohibició de circulació és de 22h a les 7h durant 
tota la setmana. 

• Taula de treball entre Ajuntament, veïnat i persones usuàries 
dels monopatins. 
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• Reducció horària dels establiments comercials amb llicència 
d’activitat de venda en règim d'autoservei al Districte de 
Ciutat Vella. Obligació de  tancament en horari nocturn (de 23h a 7h hores) de 12 

establiments. BOP 1 d’agost de 2019. Es van realitzar inspeccions de comprovació de 
compliment de reducció horària al carrer Joaquin Costa. 
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Altres informacions d’interès  



Macrooperació Narcopisos (Juliol 2019) 
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TOTAL 2019 + SURIKAT 
RESUM Domicilis  Detinguts  Presó 

RAVAL  23 18 4 

BARCELONETA 0 0 0 

GÒTIC 9 24 1 

SANT PERE 4 3 0 

SURICAT 28 56 15 

TOTAL 64 101 20 



• Actualització CAP Raval Nord 

– Pendents d’informes de mobilitat i urbanisme 
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Altres informacions d’interès  
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Altres informacions d’interès:  

Actuacions en torn a pluges i  canalitzacions   

Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 



21 

 AIGUATS 22  OCTUBRE 
 Episodi de pluges intenses que ha afectat principalment la 

zona de Plaça Espanya,   Paral·lel i Eixample Esquerre de la 
ciutat de Barcelona.  

 Precipitació mitjana de 53 l/m2, amb un màxim de 88 l/m2 a 
la zona de Montjuic.  

 20 punts d’entrada en càrrega dels col·lectors> 
desbordament de la xarxa de clavegueram a la zona de 
Paral·lel/Ronda Sant Pau.  

 Danys importants en dos edificis del carrer de Santa 
Madrona> Desallotjament de 42 persones > El CUESB allotja 
a 24 persones. > Serveis Socials té allotjades 12 persones. 

  
 
 
  

Altres informacions d’interès:  

Actuacions en torn a pluges i  canalitzacions   

Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 
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 ACTUACIONS PREVENTIVES   
• Neteja de clavegueram el dia 21 i 22 d’octubre 
• Avís d’episodis a eixos comercials  
 
 ACTUACIONS PREVISTES  
• Finalitzar obres 2ª fase col·lector 
• Aprovar els pressupostos municipals per incorporar la 3a 

fase del col·lector  
• Millorar els canals de comunicació amb el teixit comercial 

respecte al sistema d’alertes establert 
 
 
 
  

Altres informacions d’interès:  

Actuacions en torn a pluges i  canalitzacions   

Consell de Barri del Raval 

30 d’octubre de 2019 



Vicepresidències i 
Comissions de 
seguiment dels 
Consells de Barri 

Procediment d’elecció / renovació 

Octubre 2019 

 



Vicepresidències dels Consells de Barri 
Sistema d’elecció 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Per tal que la persona quedi validada pel Consell, ha de comptar amb el suport 
d’almenys 2/3 parts de les persones membres del Consell (sobre el total de 
persones que han expressat el seu vot). 
 
Si hi ha més d'una persona candidata i no s'assoleixen els 2/3 es fa una segona 
votació entre les dues persones més votades. 
 
El sistema de votació serà a mà alçada mitjançant paperetes amb les següents 
opcions: sí / no / en blanc (o el nom de les persones / en blanc; si hi ha més d’una 
persona candidata). 
 



Comissions de seguiment dels Consells de Barri 
Criteris o requisits de les candidatures i sistema d’elecció 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Les persones representants d’entitats del barri i els ciutadans o ciutadanes no pertanyents a 
cap associació han de ser escollides pel Consell de Barri per majoria simple. 
 
Candidatures 
Termini de presentació: fins a 3 dies abans de la reunió de la Comissió de seguiment. 
Les candidatures hauran d’incloure com a mínim nom complert (de la persona o l’entitat), 
vinculació amb el barri i motivació.  
Sistema de presentació de les candidatures: 
− Mitjançant la plataforma Decidim.barcelona 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella 
 
Sistema d’elecció 
Les persones o entitats han de comptar, en una votació del conjunt, amb el suport de la 
majoria simple (sobre el total de persones que han expressat el seu vot). Si no s'assoleix la  
validació conjunta, es fa votació individual de les candidatures, que han d’obtenir majoria 
simple. 
El sistema de votació serà a mà alçada mitjançant paperetes amb les següents opcions: sí / no 
/ en blanc. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella


MÉS RAVAL! 

Donem a conèixer la vida del barri 
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Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 
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Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 

Quines notícies del barri surten a la premsa? 
Temes  Raval Gòtic Barceloneta Casc Antic 

Inseguretat   50,3% 25,0% 25,0% 41,7% 

Cultura    3,5% 3,6% 5,3% 22,9% 

educacio        1,3%   

oci/celebracions    2,1%   3,9%   

Esport       9,2%   

Comerç i BPO   2,1% 5,4%   6,3% 

interculturalitat    0,7%       

accions comunitaries    4,9%     2,1% 

habitatge (lloger,  pressio)   1,4% 5,4% 1,3% 4,2% 

Venda al carrer   1,4% 1,8% 6,6% 2,1% 

Lluites veïnals 

Inseguretat 4,9% 5,4% 5,3% 4,2% 

Massificació turística  2,8% 5,4% 2,6% 4,2% 

Desnonaments 9,8% 8,9% 2,6% 2,1% 

Gentrificació   2,8% 8,9% 1,3% 4,2% 

turisme   1,4% 7,1% 1,3%   

Mobilitat     3,6% 3,9%   

Soroll   1,4%       

Acció de l'ajuntament   3,5% 3,6% 9,2% 4,2% 

Temas especifics 

CAP Raval nord 6,3%       

Hermitatge      6,6%   

Discoteques Front Maritim      14,5%   

APROPs   14,3%     

total    143 56 76 48 

Font: servei de recull de premsa de l’Ajuntament  
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Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 

Quines notícies del barri surten a la premsa? 

Inseguretat 

Barri Fets delictius  NotÍcies  

Raval 30,5% 57,6% 

Gòtic  30,8% 11,2% 

Barceloneta  22,6% 15,2% 

Casc Antic  16,0% 16,0% 

Fonts: GUB i servei de recull de premsa de l’Ajuntament  
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Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 

Quines notícies del barri surten a la premsa? 

Educació  

barris  accions  NotÍcies  

Raval 11 0 

Gòtic 7 0 

Barceloneta 6 1 

Casc Antic 10 0 

Fonts: butlletí de educació del districte de Ciutat vella i servei de recull de premsa de l’Ajuntament  
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Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 

Què volem explicar sobre el barri? Missatges   

Educació  Cultura  Comerç  Oci /Celebracions Diversitat Cultural   
Accions comunitàries  

(cicles de vida, salut, etc ) 
Accions 

invisibles 



31 

Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 

Com poden contribuir aquest canals a explicar els missatges? 

Barri  Generals  Institucionals  

 
Diari El Raval 

 
El mirador del inmigrante 

 
Radio Ciutat Vella 

 
Massala 

 
….. 

 
Premsa  

 
Televiso  

 
Radio 

 
Xarxa socials 

 
…… 

 
Butlletins 

 
Campanyas  

 
Notes de Premsa 

 
…. 



TORN OBERT DE PARAULES 
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Consell de Barri del Raval 

30 de octubre de 2019 



Haga clic para modificar el estilo 

de título del patrón 


