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INTRODUCCIÓ  

Un cop més, el passat 26 d’abril les dones hem sortit al carrer en massa, aquest cop per 
denunciar la sentència judicial del cas de la manada i la violència que aquest acte de justícia 
patriarcal provoca en la vida de les dones. Un cop més el moviment feminista ens obliga, com a 
institucions, a fer política feminista, a prendre consciència que els esforços que fem en aquest 
àmbit no són mai suficients, no només per la enorme dimensió del problema del masclisme i 
de les violències patriarcals, sinó perquè cal que totes les institucions, inclosa la institució 
judicial, estiguin a la alçada de la responsabilitat que els hi pertoca. Les diferents formes de 
violències masclistes estan impactant de manera brutal i traumàtica en les ciutats, amb noves 
manifestacions tan preocupants com el recent atemptat a Toronto que ens ha horroritzat, així 
com ens horroritza la misogínia esdevinguda en terror explícit, i sobre tot la poca 
transcendència que està havent-hi  als mitjans de comunicació i al debat públic. Les violències 
masclistes impacten en les formes de les nostres ciutats i en les vides quotidianes de les 
nostres veïnes i veïns, i són una amenaça directa al dret a la ciutat, dret que ens pertany a 
totes. El moviment feminista no només està denunciant aquestes violències estructurals, sinó 
que està proposant un nou contracte social. Com a societat, i sobretot, des de les institucions 
hem de ser capaços d'introduir els canvis que aquest moviment proposa per poder caminar 
cap a una societat més justa, on posem les persones i les seves necessitats al centre de les 
polítiques públiques. En aquest sentit, vull tenir un record per les famílies dels dos veïns que 
han mort recentment en dos incendis, al Raval i a la Barceloneta, felicitar als afeccionats del 
Club de Futbol Barceloneta pel títol de lliga i l’ascens a la tercera divisió catalana i donar la 
benvinguda, de nou, al Pepe Rubianes a la Barceloneta. 
 
L’amenaça del dret a la ciutat es declina de moltes maneres diferents. Els veïns i les veïnes de 
ciutat vella en coneixen les conseqüències de no tenir assegurat el dret a l’habitatge, i pateixen 
les pitjors de les conseqüències de la especulació immobiliària, entre elles, la proliferació de les 
activitats il·lícites als pisos buits, que continuen, i que com a administració ens hem de fer 
càrrec posant-hi recursos per eradicar-ho.  
 
Una de les conseqüències també és, malauradament, la dificultat del comerç de proximitat 
donada l’expulsió de veïns i veïnes. En aquest Plenari hem de lamentar el canvi de model de 
negoci de l’històric restaurant Pitarra, que històricament va ser el popular Can Sogues. Des del 
Districte s’han mantingut diverses reunions amb la propietat, que va adquirir el negoci fa 
aproximadament 6 mesos, per tal d’explicar-los el valor històric i la memòria que conserven les 
seves parets. La propietat, tanmateix, tot i desplaçar-se des d’Irlanda, no ha mostrat cap 
interès cap al nostre patrimoni.   
 
En aquest mateix informe presentem les dades d’entrades a pisos i de les accions del la 
Guàrdia Urbana en col·laboració amb Mossos d’Esquadra. No podrem agrair prou aquesta 
tasca minuciosa però titànica, i sobre tot professional, dels cossos de seguretat, així com dels 
equips tècnics involucrats en el pla de xoc per la problemàtica de venda de drogues. Aquesta 
responsabilitat dels agents i dels veïns i les veïnes, que col·laboren activament i que son 
determinants per localitzar les activitats il·lícites i posar-ne fi, exigeix de la política i dels grups 
municipals que estiguem a l’alçada. Requereix uns esforços col·lectius per part de totes les 
forces polítiques a l'alçada del treball veïnal que s'està duent a terme, per tal d'evitar 
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l'estigmatització dels nostres barris, i trobar solucions a un problema complex, que excedeix 
els límits del districte i de la ciutat. Els veïns i les veïnes de diferent tipus i condició han de ser 
les principals beneficiàries de les accions en marxa, tant en matèria de seguretat com de 
convivència i cura de l’espai públic i dels interiors dels edificis. En aquest sentit, agraïm les 
declaració de intenció de col·laboració que ens ha fet arribar el PDeCAT al plenari extraordinari 
del passat 30 d’abril, i esperem que la declaració d’intenció es faci realitat deixant de banda 
actituds partidistes, i que es faci realitat en coherència amb les accions i intervencions en 
altres estructures de govern. Així, en aquesta lluita esperem comptar aviat amb un govern de 
la Generalitat que posi mitjans per ajudar a les veïnes. Necessitem una Generalitat amb plena 
sobirania per abordar els problemes dels barris de la ciutat, pel que esperem que no es 
continuï prolongant el bloqueig del 155 i que l’administració de l’Estat es responsabilitzi en la 
implementació i defensa de drets que són de la seva competència i que podrien revertir 
situacions de manca de recursos de moltes famílies. El dret a l’habitatge, és a dir, que les 
famílies visquin als pisos de la ciutat, i del centre de la ciutat, sense que sigui vist com a una 
anomalia, és fonamental per veïnificar els nostres barris. Aquest dret un cop més s’ha vist 
amenaçat per la recent aprovació de la Proposició de Llei del PDeCAT al Congrés, que vol 
accelerar el procediment de desallotjament exprés, sense garantir la alternativa habitacional. 
Aquesta aprovació de proposició de Ley de Enjuiciamiento Civil és dramàtica per a la ciutat de 
Barcelona, no només perquè presenta una falsa solució al problema de l’habitatge sinó perquè 
traslladarà la càrrega de resposta dels previsibles desallotjaments de famílies a uns ens locals 
amb recursos insuficients per fer-hi front. Per tant, agraïm les mostres de voluntat de 
col·laboració però esperem que siguin una realitat i que tinguin traducció en la millora de la 
situació de l’habitatge i en la garantia de drets, i no a la inversa. 
 
En la línia de garantir el dret de la ciutat, destaquem en aquest informe, a la part final, els 
esforços que estem fent perquè Ciutat Vella pugui gaudir d’un estiu pacificat, i esperem que 
els esforços suplementaris pel que fa a gestió de sorolls, brutícies, espai públic de platges, 
transport públic urbà, seguretat i Via Pública donin fruits. Aprofitem per informar que el 3 de 
maig ha entrat en vigor el decret que regula els vehicles de mobilitat personal als carrers de 
Ciutat Vella, del que donem més detalls a sota.  
 
Voldríem destacar també, en el marc del reforç de les mesures de l’estiu, la posada en pràctica 
de la policia de barri. Es tracta d’un nou model de treball de la guàrdia urbana que implica la 
creació d’un equip de policies de barri a cada districte i que té com a objectiu conèixer les 
entitats, els equipaments i el veïnat de cada barri per anticipar els problemes detectant-los de 
manera precoç. La funció principal serà posar l’atenció especialment en els conflictes de 
convivència. El projecte “policia de barri”, és un element fonamental del Pla Director de la 
Guàrdia Urbana, que té com a eixos fonamentals proximitat, transparència i territori, el que 
significa un canvi de model d’aquest cos de seguretat. En aquest sentit, els processos de 
formació i definició dels equips de policia de barri tenen com a finalitat dotar a cada unitat 
territorial de la guàrdia urbana d’una estructura sòlida i estable en equips de policia de barri 
(EPB), que seran interlocutors amb la ciutadania en la gestió de la seguretat, la prevenció i la 
convivència.  
 
Estem convençudes de que aquesta proximitat aportarà un valor afegit a la feina de seguretat 
a ciutat vella i a la relació de la GUB amb les veïnes dels barris, i que contribuirà de manera 
efectiva a millorar la seguretat als nostres carrers.  
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El passat 5 de maig el MACBA va acollir un debat entre l'alcaldessa Ada Colau i la teòrica Saskia 
Sassen sobre el paper de les ciutats en el món actual i la seva capacitat per fer front a la 
gentrificació, en el marc del debat va quedar palès que les dinàmiques de gentrificació i les 
seves derivades (com ara els narcopisos) que patim al nostre districte són part de dinàmiques 
de financiarització mundials, on uns pocs acaben decidint el futur de la majoria de la població 
en base a llurs interessos. Calen administracions locals valentes, que estiguin acompanyades 
per institucions supramunicipals (Generalitat, Estat, Europa) capaces de legislar a favor de la 
majoria de la població i que ens donin a les ciutats més capacitat d'intervenir en qüestions 
bàsiques com l'habitatge. Com a districte que pateix en primera línia les conseqüències 
d'aquestes dinàmiques volem tornar a repetir un missatge que hem donat en diverses 
ocasions, un missatge als traficants de drogues i als especuladors: no sou benvinguts, no us 
volem a la nostra ciutat, i farem tot el possible per fer-vos fora 
 

1. PARTICIPACIÓ 

1.1. Segle XX 

A continuació presentem un resum del procés de consulta i coproducció per la definició d’usos de la 
Cooperativa Segle XX, que es va realitzar en 7 activitats: 
 
ACTIVITAT  1 
Data: Dilluns 9 d’abril  
Activitat: Reunió amb escola Mediterrània, Alexandre Galí, Sant Joan Baptista, IES Salvat Papasseit, 
CRP Ciutat Vella, Tècnica d’educació i de Barri de Dte. , Consellera Natalia Martínez 
ACORDS: 

- Totes les escoles manifestes la necessitat de que l’equipament ha de ser molt específic 

i dotat amb infraestructura molt tècnica,  que diferencia del que ja tenen a les escoles. 

No volen un espai polivalent 

- Aquest equipament hauria de permetre projectes per treballar l’stop motion 

- , fer un estudi de ràdio i un bon estudi de gravació, treballs amb Croma... 

- L’equipament hauria de comptar amb algun tècnic que pugui assessorar en els 

diferents projectes a crear 

- El CRP comenta que es podria vincular al seminari d’imatge del propi CRP. També 

comenta que per al proper curs, a Sant Andreu es crearà el CRP Artístic.  

 
ACTIVITAT 2 
Data: Dimarts 10 d’abril  
Activitat: Taula d’infància i joventut 
Es va presentar a tots els assistents les activitats que estaven programades dins del procés i es va 
recollir les seves aportacions i consells en relació a les activitats dissenyades específicament per a 
joves. 
 
ACTIVITAT 3 
Data: Dilluns 16 d’abril matí 
Activitat: Dinàmica dins del programa Punt JIP a les escoles IES  Salvat Papasseit i Escola Sant Joan 
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Baptista 
Número de participants: 14 
Edats: Entre 13 i 15 anys 
Es va treballar amb tres grups de joves els quals van desenvolupar tres propostes d’usos a partir de la 
proposta inicial presentada pel districte.  
   
ACTIVITAT 4 
Data: Dilluns 16 d’abril tarda 
Activitat: Activitat a peu de carrer al voltant de la zona de les pistes esportives  
Número de participants: 27 
Edats: Entre 11 i 25 anys 
Amb aquesta activitat es va voler abordar  joves que possiblement no participarien d’activitats 
organitzades per incorporar el màxim nombre d’opinions possibles. Va ser molt positiu ja que vam 
arribar a parlar tant amb joves que viuen al barri com d’altres que només hi estudien i per tant 
aportaven una nova visió. 
 

ACTIVITAT  5 
Data: Dimarts 17 d’abril  
Activitat: Entrevista amb Veïnes de la campanya "El Segle XX és del barri" 
Número de participants: 6 
Edats: Entre 30 i 65  
 
ACTIVITAT  6 
Data: Dijous 19 d’abril  
Activitat: Taller Jove 
Número de participants: 15 
Edats: Entre 16 i 18 anys 
Taller dut a terme a l’escola La Salle amb joves del Projecte Franja, Joves que estan atesos pels APC i  
joves del centre obert i de joves de Glamparetes (carites) 
A la sessió es va exposar les opcions que podria tenir l’espai Segle XX des del punt de vista 
audiovisual alhora que van poder visualitzar espais de la pròpia escola Lasalle relacionats amb aquest 
mon.   
Els joves van exposar per plantes de l’edifici: 

- Sala d’estar:  Exposicions a les escales, enlloc de bar maquines, sala de jocs 
- Sala polivalent: diferents usos per horaris, espai d’estudi amb ordinadors on puguin 

parlar, sala de ball, boxa. 
- Cinema i teatre: teatre, projector, programa de TV, fotografia, mini plató 
- Sala de captació de so i edició d’imatge i fotografia 

 
ACTIVITAT 7 
Data: Dissabte 21 d’abril  
Activitat: Taller obert 
Número de participants: 15 
Edats: Entre 30 i 70 anys 
Els participants arrel d’un treball en grups van concloure com a temes resumits mes importants i per 
plantes: 

- Planta baixa: Sales  polivalents, exposició de memòria històrica 
- Primera planta: Bar, espai de cuina, ( conservar barra que actualment hi ha) 
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- Segona planta: Teatre, escenari, cinema, butaques mòbils 
- Tercera planta: Radio de barri, audiovisual 

 
 

Recompte total de participants: 77 
 

1.2. Les rambles  

El projecte Rambla actualment es troba en l’equador de la fase 2 (coproducció de propostes). 

En aquesta fase s’estan treballant totes les propostes en relació al passeig per tal de completar 

els 4 document que s’entregaran:  

 Avantprojecte d’Urbanització 

 Pla de gestió d’espais de gran afluència 

 Pla de dinamització comunitària i temporal 

 Pla de gestió cultural i equipaments 
 

Durant aquest temps s’ha continuat treballant amb la dinàmica participativa seguint la 

metodologia original amb els 4 Grups Cooperatius Ciutadans, amb la finalitat de treballar les 

propostes per La Rambla, definir el discurs associat al projecte, formar grups que acompanyen 

el procés, ampliar la diversitat i fomentar la interdisciplinarietat.  

 GCC Comunitat i Espai públic 

 GCC Cultura i Equipaments 

 GCC Moviment  

 GCC Economia i Treball  
 

El passat 22 de març es va tancar la fase 1 (diagnosi compartida) que conté les accions 

cooperatives realitzades dintre el procés de participació amb el Lliurament del Document 

Miró. De la mateixa manera que es va fer en la primera fase, aquesta va tenir una taller obert 

el passat 22 d’abril amb el seminari participatiu ‘Reial’, que es va realitzar en La Rambla de 

Santa Mònica del mateix passeig.  

El document de la diagnosi compartida, (Document Miró) s’estructura en dos blocs:  

·        BLOC 1: Objectius i Criteris: memòria. Hi ha una exhaustiva explicació del procés cooperatiu, 

incloent la síntesi de les deliberacions i aportacions. El document conclou amb els Objectius i 

criteris, dels plans estratègics i del projecte d’urbanització.  

·        BLOC 2: objectius i criteris d’urbanització: plànols (morfologia física, morfologia del subsòl i 

mobilitat). 

Futures dates clau:  

 17 de maig - Lliurament Document ‘Principal’  
Coproducció de propostes: Plans de gestió i dinamització, i avantprojecte de 
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reurbanització; Vinculació dels escenaris a les decisions d’urbanització; Disseny 

preliminar de l’espai públic de l’àmbit.  

 19 de juny - Lliurament Document Colon  
Redacció final del document d’Estratègies DEA i Redacció final de l’Avantprojecte 

d’Urbanització.  

El document d’Estratègies contindrà 3 plants d’actuació:  

 Pla de gestió d’espais de gran afluència 

 Pla de dinamització comunitària i temporal 

 Pla de gestió cultural i equipaments 
 

El document de l’Avantprojecte d’Urbanització contindrà una proposta de fases per l’actuació 

al llarg de la Rambla. Actualment es contemplen 4 fases d’actuació d’execució:  

 Primera fase: Colom – Arts Santa Mònica (a tocar amb la confluència portal de 
Santa Madrona).  

 Segona fase: Arts Santa Mònica -  Liceu (c/ Sant Pau)  

 Tercera fase: Liceu (c/ Sant Pau) – Carrer Portaferrissa  

 Quarta fase: Carrer Portaferrissa – Plaça Catalunya 
 

2. DRETS SOCIALS  

2.1. Habitatge 

Actuacions en desnonaments  

Durant l’any 2017 s’han tractat 127 casos de desnonaments a Ciutat Vella, esdevenint el tercer 

Districte amb major nombre de llançaments anunciats de la ciutat, per darrera  de Nou Barris 

(187) i de Sants-Montjuïc (148). En el nostre cas el Raval segueix essent el barri que aglutina la 

majoria dels desnonaments (81), seguit de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (19), la 

Barceloneta (17) i el Barri Gòtic (10). 
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El total de desnonaments que s’han treballat conjuntament entre l’Oficina d’Habitatge, Serveis 

Socials i SIPHO (Servei d’Intervenció en cas de Pèrdua d’Habitatge i Ocupació) provinents 

d’altres anys és de 188, que cal sumar als 127 d’enguany. 

Els 127 casos de 2018 representen una atenció a 385 persones, de les quals el 35% són 

menors. 

Aquesta és la tendència de l’any 2018: 

 

I la tendència per barris: 

 

Durant aquest 2018 s’han trobat solucions a 70 casos de desnonament. Aquest és el resul de 

les solucions: 

 

 

Pla Dintres  

El total de les finques tractades pel Pla Dintres han estat 148, de les quals finalment s’hi ha 

incorporat 75 perquè els informes tècnics han avalat que no complien les condicions 

d’habitabilitat exigides per la normativa. El Raval concentra poc més de la meitat de les finques 
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incloses en el Pla Dintres del Districte, seguit pel Barri Gòtic, 16%;  Sant Pere, Santa Caterina i 

la Ribera, 22% i La Barceloneta, 11% 

 

Actualment troben actives un total de 75 finques sobre les que s’actuen, s’han emès 26 ordres 

d’execució, s’han signat 32 convenis, hi ha 25 projectes presentats, 19 obres es troben en 

execució i 14 execucions subsidiàries. 

En relació al total històric de 148 finques sobre les que s’ha actuat, s’han emès 45 ordres de 

conservació, s’han signat 61 convenis i 20 execucions subsidiàries.  

Aquest és el gràfic de la situació actual: 

 

 

 

Punt d’Atenció Energètica  

Els darrers estudis ens diuen que uns 170.000 barcelonins/es estan en risc potencial de patir 

pobresa energètica. Això vol dir que un de cada 10 barcelonins/es tenen dificultats per pagar 

El Raval

El Barri Gòtic

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

La Barceloneta
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les factures de subministraments bàsics o per mantenir la temperatura adequada a casa seva1. 

En aquest sentit, Ciutat Vella és el districte més afectat per pobresa energètica. 

En passats informes ja vam explicar la posta en marxa dels Punts d’Assessorament Energètic 

(PAE), arreu de la ciutat i que al nostre Districte és a les mateixes instal·lacions que l’Oficina 

d’Habitatge (plaça de Salvador Seguí 13). Es tracta d’un servei inèdit, tot i ser de primera 

necessitat, per tal de detectar i reduir de la pobresa energètica i millora de l’eficiència 

energètica, que treballa amb la doble vessant de constituir els seus equips de professionals 

amb persones amb especial dificultat d’accés al mercat laboral. Promouen la mobilització 

comunitària per a que la ciutadania s’empoderi pels seus Drets Energètics. La carta de serveis 

és la informació al Front office: primera atenció especialitzada, assessorament i 

acompanyament individualitzat, intervenció a la llar (persones amb impagaments de 

subministraments, pobresa energètica, vulnerabilitat...) i la intervenció comunitària . 

Des de gener del 2017, l'Ajuntament ha atès 22.987 persones i ha evitat 5.020 talls de 

subministrament. S’han fet intervencions domiciliàries a 1.378 llars i s’han realitzat 116 tallers 

de prevenció i capacitació energètica. S’han gestionat 1.428 canvis de potència d’elèctrica 

contractada, amb una disminució de 1.283,05Kw de potència contractada i un estalvi estimat 

de 53.888€ a les famílies. S’han iniciat 22 expedients de sancions per incompliment de la Llei 

24/2015. En concret a Ciutat Vella l’activitat del servei ha estat la següent:   

• 133 llars visitades  
• 324 Informes de Risc d’exclusió Residencial Tramitats 
• 26 Tallers de Sensibilització sobre eficiència energètica  
• 6 reunions de presentació del servei i coordinació amb entitats 
• 14 reunions de presentació i coordinació amb serveis públics 
• 1.027 persones ateses 

– 58% són dones  
– 30% tenen alguna discapacitat o persones discapacitades a càrrec  
– 14% Són famílies nombroses  
– 10% Són famílies monoparentals  
– 37% Manifesten tenir malalties cardiovasculars  
– 32% Manifesten tenir malalties respiratòries  
– 40% Manifesten tenir malalties reumàtiques  
– 49% Manifesten tenir depressió ansietat  
– 23,5% Són persones majors de 65 anys  

 

                                                           
1
 Informe de RMIT Europe, encarregat per l'Ajuntament de Barcelona: 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/02/Indicadors-municipals-de-
pobresa-energ%C3%A8tica-a-la-ciutat-de-Barcelona-Sergio-Tirado-Herrero-RMIT-Europe-.pdf  

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/02/Indicadors-municipals-de-pobresa-energ%C3%A8tica-a-la-ciutat-de-Barcelona-Sergio-Tirado-Herrero-RMIT-Europe-.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/02/Indicadors-municipals-de-pobresa-energ%C3%A8tica-a-la-ciutat-de-Barcelona-Sergio-Tirado-Herrero-RMIT-Europe-.pdf
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2.2. Salut  

Taula de Salut Mental 

El passat 21 de març es va realitzar la primera sessió de treball de la Taula de Salut Mental de 

Ciutat Vella. En aquesta trobada es va realitzar un mapeig dels agents del districte que 

treballen entorn de la salut mental. Estan programades 3 trobades mensuals més, fins al mes 

de juliol. Els objectius són la detecció de necessitats i oportunitats al voltant de la salut mental, 

el disseny i priorització de línies d’actuació i la creació de grups de treball (es convidarà a 

participar a tots els agents relacionats amb la temàtica) per portar a terme els projectes sorgits 

de la Taula.   

Els membres de la Taula al districte inclouen: Agència de salut pública de Barcelona, Consorci 

d’Educació de Barcelona, Institut Municipal de Serveis Socials, Centre de Salut Mental Adults 

(CSMA), Centre de Salut Mental Infants i Joves (CSMIJ), departament de Joventut (CIAJ, Aquí 

t’escoltem), Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància (EIPI), Centre de desenvolupament 

infantil i atenció precoç (CDIAP), Oficina d’Habitatge, Barcelona Activa (programa A prop Jove), 

Consorci Sanitari de Barcelona, Programa BCN Interculturalitat, Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat, Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades (SATMI), 

Xarxa sense gravetat i Fundació Tot Raval, entre altres. 

Mapa d’actius en Salut 

Aquest projecte liderat pel departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona neix amb 

l’objectiu de recollir i registrar les accions que es realitzen a la ciutat en clau de salut. La 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori conjuntament amb les entitats del districte ha 

estat treballant per a introduir al mapa d’actius els projectes, programes i entitats que 

treballen objectius relacionats amb salut. Els professionals de les àrees bàsiques de salut 

tindran accés a aquest informació per tal de promoure la “prescripció social”. Es pot consultar 

a l’enllaç: mapadactiusensalut.barcelona 

Salut Comunitària 

Segueixen en marxa els projectes sorgits de les taules de salut comunitària com les Caminades 

al Gòtic i al Raval o el projecte Parlem de Salut 

En relació al procés de treball de promoció de la salut sexual i reproductiva s’està treballant 

conjuntament amb el Departament de Salut en el disseny de la formació bàsica en drets 

sexuals i reproductius per a professionals d’entitats i serveis en funció dels col·lectius amb els 

quals treballen, tenint present interculturalitat, gènere, cicle vital, diversitat sexual, diversitat 

funcional.  

En quant al treball de la salut emocional i mental s’està treballant en dos serveis dirigits als 

joves que preveiem es posin en marxa al juny. Per una banda l’Aquí t’escoltem, impulsat pel 

departament de Joventut, es tracta d’un servei per a joves de 12 a 20 anys, amb l’objectiu de 

proporcionar eines i recursos per enfortir les habilitats personals i socials, i fomentar el 

creixement personal. Estarà situat al CIAJ. D’altra banda, al Casal de joves Palau Alòs s’ubicarà 
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l’Espai Consulta Jove. Es tractarà d’un espai comunitari amb l’objectiu de donar resposta a les 

necessitats d’atenció i dels possibles casos de patiment psicològic i/o emocional que poden 

aparèixer en el context escolar, familiar o comunitari dels joves d’entre 12 i 21 anys, dirigit per 

professionals del CSMIJ. També faran assessorament a educadors que estiguin treballant amb 

aquests joves.  

2.3. Educació  

Comissions de treball del Consell Escolar de Ciutat Vella 

La Comissió Permanent del Consell Escolar va aprovar la constitució de dues comissions de 

treball, ratificades en el plenari del Consell Escolar de districte. Les dues comissions de treball 

ja s’han constituït i han tingut la primera sessió, on s’han definit els objectius i el pla de treball:  

- Comissió de treball sobre l’àmbit d’educació en el Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic 

Sud. L’objectiu principal és el seguiment del desplegament de les accions d’educació 

del pla de barris.  

- Comissió de treball sobre les necessitats i especificitats dels Centres Educatius de 

Màxima Complexitat. L'objectiu és el d’analitzar quines són actualment i quines 

haurien de ser les condicions que han de tenir un centre de màxima complexitat per 

tal de que l’alumnat i les famílies puguin tenir una atenció adequada a les seves 

necessitats i que es produeixi una millora en els resultats de les competències 

bàsiques.  

Les comissions de treball s’han constituït seguint les noves directrius de la Mesura de Govern 

del Consell Escolar de Districte, en a que també poden formar part membres que no pertanyen 

al Consell escolar, però sí que formen part de la comunitat educativa.  

Camins Escolars 

Arrel de la mesura de Govern sobre la Via Laietana, tres centres educatius del Casc Antic i 

Gòtic han començat a elaborar el seu projecte de camí escolar: l’escola Baixeras, La Salle 

Comtal i l’EBM Puigmal. Els tres centres estan en diferents fases del seu diagnòstic, que es 

treballa conjuntament alumnat, docents i famílies. Està previst que els agents educatius que 

estan treballant en el camí escolar s’incorporin en el procés participatiu al voltant de Via 

Laietana.  

Projecte de Patis Coeducatius a l’Escola Drassanes 

Des de l’any 2017, l’escola Drassanes participa en un projecte de millora del pati, no només 

com a un espai lúdic i de trobada, sinó també per transformar les relacions de gènere que es 

perpetuen en la nostra societat i que es reflecteixen des de la infància. Aquest projecte ha 

comptat amb el suport del Departament de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona i 

dirigit pel Col.lectiu Punt 6 i Coeducacció.  

El passat 5 de maig al matí, aprofitant el Pati Obert de l’escola, es va fer la presentació pública 

dels resultats del treball realitzat amb tots els membres de la Comunitat Educativa: claustre de 
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docents, equip de menjador, famílies i alumnes. Seguidament es desenvoluparen algunes de 

les accions que s’han dissenyat per a la transformació del pati.  

També felicitar a l’escola Drassanes i al seu AMPA pel reconeixement obtingut pels seus 

projectes de tecnologia que es basen, especialment, en la inclusió i l’equitat i en el foment de 

la tecnologia entre les noies: MSchools Mobile Learning Awards 2018 i Technovation 

Challenge.  

Obertura de la nova Escola Bressol Aurora 

L’escola bressol municipal Aurora s’obrirà el gener del 2019. Per aquesta raó i pel projecte 

pilot de centre socioeducatiu de barri que s’hi desenvoluparà, aquesta escola no estarà inclosa 

en el procés ordinari de preinscripció, que tindrà lloc entre el 2 i el 14 de maig. Hi accediran les 

famílies que hagin quedat en la llista d’espera de la zona d’influència de l’escola, atenent al 

criteri de proximitat i amb el mateix ordre de puntuació atorgat durant el procés de 

preinscripció. 

Les escoles bressol s'adaptaran al nou model educatiu com a espais de creació de teixit 

comunitari. Les mesures es dirigiran tant a les famílies, a través d’un servei d’acompanyament i 

de l’ampliació de l’horari a la tarda, com als infants, mitjançant la reducció de les ràtios. 

Conciliar la vida familiar, reduir la vulnerabilitat de les famílies en risc d’exclusió social i 

millorar la qualitat educativa en són els objectius principals. 

Trobada entre joves Prometeus i estudiants de batxillerat del Raval 

El passat 16 d’abril va tenir lloc al Saló Ernest Lluch del Districte de Ciutat Vella l’acte de 

presentació del projecte Prometeus als estudiants de 1r i 2n de batxillerat dels instituts Miquel 

Tarradell i Milà i Fontanals del barri Raval. 

Les noies i nois acompanyats pels seus professors es van trobar amb representants de les 

entitats del territori, de l’Associació Educativa Integral del Raval, del Periódico El Raval, de 

l’Institut Municipal d’Educació, del Consorci d’educació de Barcelona, del Districte de Ciutat 

Vella i amb estudiants universitaris del projecte Prometeus que van explicar les seves 

experiències a la universitat i les avantatges que els proporciona el projecte Prometeus. 

Així doncs, es compleix el segon any de funcionament del projecte Prometeus que té com a 

objectiu acompanyar als estudiants dels dos instituts del Raval en l’accés als estudis 

universitaris, des del moment de la matriculació i demanda de beques, fins les dificultats que 

es puguin trobar, tant acadèmiques com econòmiques o d’altres tipus, durant les seva 

permanència a la universitat. 

2.4. Memòria  

Des del darrer Plenari s’han dut a terme les següents accions memorialístiques: 

- 17 de març: Modificació de la placa de memòria en homenatge a les víctimes dels 

bombardejos feixistes de març de 1938, a la plaça Joan Amades. Les motivacions del canvi de 
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placa responen a la necessitat de millorar la visibilitat i facilitar la lectura, i la modificació del 

text per tal de contextualitzar els bombardejos. Aquest dia es va dur a terme també una 

xerrada sobre els bombardejos a càrrec de Manel Aisa (Ateneu Enciclopèdic Popular) i Bernat 

Pizà (Associació d’Aviadors de la República). 

- 16 d’abril: En el marc de la Primavera Republicana, organitzada pel Comissionat de Memòria 

Històrica i Democràtica, es va instal·lar la placa de memòria dedicada a Angel Pestaña (1886-

1937), referent de l’anarcosindicalisme català. La placa resta instal·lada a la Rambla del Raval, 

just davant d’on hi va haver la seva casa al desaparegut carrer de Sant Jeroni 11. 

- 27 d’abril: En motiu de la inauguració de la nova urbanització de la plaça Hilari Salvadó (1899-

1966), i atenent a la demanda de la Comissió d’Homenatge a Hilari Salvadó, es va instal·lar una 

placa que homenatja aquest fill de la Barceloneta, que va ser el darrer alcalde de la Barcelona 

republicana. El seu mandat al capdavant del consistori va coincidir amb el període de major 

violència dels bombardejos de l’exèrcit franquista.  

- 5 de maig: Descoberta del faristol de memòria dedicat a la presó de Reina Amàlia, o Presó 

Vella, i en homenatge a les dones que hi foren engarjolades, donat que a partir de 1904 la 

presó va ser només de dones. En l’acte hi va participar el col·lectiu Som Atents, que ha fet un 

treball sobre la presó i les dones que hi foren engarjolades.  

Així mateix cal recordar el canvi de nom del carrer Almirall Cervera per Pepe Rubianes (1947-

2009), atenent a una demanda popular. 

2.5. Equipaments 

Ripoll 25  

El passat dissabte 7 d’abril, el Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella va obrir les portes 

als i les joves del districte, amb una jornada de presentació pública que va comptar amb 

diverses activitats per a infants i joves. 

Aquest Casal de Joves Autogestionat ocupa la planta principal de l’edifici Ripoll 25, d’uns 300 

m2, i representa el primer espai de la citat que forma part del programa de Patrimoni Ciutadà. 

Es tracta d’un espai al centre del Gòtic Nord que l’Ajuntament de Barcelona ha cedit a 

l’Associació de Joves de Ciutat Vella. El projecte que es desenvolupa en aquest espai té com a 

objectiu principal fomentar la participació juvenil, tot acollint activitats organitzades per 

col·lectius i entitats del Districte de Ciutat Vella. S’hi realitzaran tallers, reunions, xerrades i 

formacions i un espai de trobada, entre d’altres activitats derivades de les necessitats i 

interessos de les persones joves, i que aculli també el projecte de l’Agrupament Escolta 

Ermessenda. Té doncs la voluntat d’esdevenir un espai obert a tothom, de referència per als i 

les joves del barri, i de promoure l’autogestió i l’arrelament del moviment juvenil al districte. 
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Cal remarcar que aquest espai per a joves esdevé el primer espai de la ciutat en formar part 

del Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries, que té com a objectiu donar 

suport, impulsar i consolidar l’ús i la gestió comunitària dels béns públics municipals. 

Actualment es troba en procés de definició de tots els aspectes organitzatius mitjançant 

diverses comissions de treball i es preveu que l’assemblea constituent del Casal tingui lloc el 

dia 13 de maig.  

3. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

3.1. Pla de desenvolupament Econòmic  

3.1.1.Banc de Recursos de Ciutat Vella 

Acció emmarcada en la línia 1.5 del PDE: Accions de promoció de l’estalvi de costos i 

cooperació empresarial.  

Antecedents: estudi “Intercooperació i compra mancomunada a Ciutat Vella”, realitzat entre 

Novembre 16 i Abril 17, disponible al web del PDE (enllaç). A l’estudi s’identifica la creació 

potencial del Banc de Recursos de Ciutat Vella.  

En termes generals, i a mode de simplificació, el Banc de Recursos de Ciutat Vella facilita la 

mancomunació de materials i recursos, tant públics com de les diferents entitats del territori, 

els quals es poden ubicar físicament en el propi Banc o estar a disposició de la resta d’entitats 

en el local de l’entitat propietària del recurs. Els materials són variats, i poden ser jocs de 

carrer i d’oci, eines per a diverses utilitats, materials d’infraestructures, tecnològics, i fins i tot 

d’exposició. 

Aquest mes de maig seguim avançant en el projecte, i hem iniciat una nova fase d’execució per 

assegurar l’acompanyament en la implementació del pla de viabilitat, que permeti la facturació 

de serveis complementaris de transport i muntatge a privats i Districte, i l’experienciació 

laboral de joves del Districte 

L’objectiu principal és la sostenibilitat econòmica del projecte per al 2019.  

En un horitzó de futur, es treballa amb la possibilitat de convergir amb el projecte de gestió 

d’infraestructures a la via pública que s’està impulsant des del Pla de Barris.  

 

3.1.2. Convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas 2018” 

Ja està en marxa la convocatòria de subvencions realitzada des de Barcelona Activa “Impulsem 

el que fas 2018”, de la qual en vam realitzar una sessió informativa el passat dilluns 9 d’abril a 

la Seu del Districte, amb la participació de més de 70 persones i entitats.  

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/mesures/015
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Objectiu: Activar l’economia dels barris donant suport a aquells projectes que fomenten 

l’activitat socioeconòmica arrelada als territoris.  

Enguany, hi ha noves línies de modalitats pels projectes a presentar:  

1. Emprenedoria i empresa de proximitat  
2. Economies comunitàries i innovació social  
3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori  
4. Innovació social digital als territoris  
5. Turisme responsable (NOVETAT) 
6. Instal·lació d’activitat econòmica a plantes baixes buides (NOVETAT) 

 
Cal destacar: 

 2a edició de la subvenció per a l’impuls socioeconòmic del territori 

  Subvenció en règim de concurrència competitiva 

  Es subvenciona el projecte, no pas l’entitat / persona que ho presenta 

  Crèdit inicial: 1’6 milions d’euros 

  Subvenció de fins al 80% del pressupost del projecte, per a les modalitats de la 1 a la 5 
amb un màxim de 50.000 i de la modalitat 6 fins a un màxim de 10.000€ 

  Projectes que comencin l’any 2018 i que tinguin un durada màxima de 12 mesos 

  Dirigida a qualsevol persona física o jurídica de la ciutat de Barcelona 

  El projecte ha de tenir sempre vinculació territorial i dur-se a terme al municipi de 
Barcelona 

 

3.1.3. Punt de Defensa dels Drets Laborals  

Finalitzada la prova pilot, des de l’octubre de 2017 fins al març del 2018, a partir de l’1 d’abril 

ha començat el servei estable del Punt de Defensa de Drets Laborals de Ciutat Vella. En 

aquesta nova etapa s’introdueixen alguns canvis respecte a la prova pilot, precisament arran 

de l’aprenentatge que ha suposat la posada en marxa del servei. 

- Les cites es gestionaran principalment amb hores donades amb antelació, ja que s’ha 

constatat que la majoria de la gent ja funcionava amb cita prèvia i d’aquesta manera 

s’evitaran esperes innecessàries.  

 

Pel que fa a l’activitat del Punt, durant el mes d’abril s’han fet 30 atencions individuals. En 

relació al perfil de les persones ateses i el tipus de consulta i atenció, durant aquest mes, a 

grans trets: 

- Motius: acomiadament, assetjament, dubtes sobre condicions laborals, sobre drets 
laborals, sobre prestacions de la seguretat social. 

- Sectors: neteja i cures, hostaleria, activitats sanitàries, principalment 
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- Situació laboral: la majoria treballen per compte aliè 
- Rang salarial: la majoria de persones ateses, tenen salaris més baixos de 18.000€ 
- Edat: entre 35 i 45 anys, la majoria 
- Sexe: 45% dones i 55% homes. 

 

Durant aquesta fase es continuarà la línia de les sessions grupals, tant per persones usuàries 

com per personal tècnic. En aquesta línia, durant el mes de maig es faran 4 xerrades obertes al 

públic centrades en diferents sectors i col·lectius: restauració i turisme, treball de la llar, 

maternitat i drets laborals, fals treball autònom, 

En quant a la difusió: farem nous díptics, també en 7 idiomes (tagalo, urdú, àrab, anglès, 

castellà, català i bengalí), amb la nova informació i es vetllarà per tenir presència a nivell 

territorial d’equipaments, serveis i entitats, sistematitzant l’enviament de material segons 

necessitats.  

 

3.1.4. Formació d’impacte comunitari a la Barceloneta 

De la mà del Pla Comunitari de la Barceloneta – Barceloneta Proa a la Mar, des de Barcelona 

Activa s’ha finançat una acció formativa d’impacte comunitari en monitor/a d’activitats 

d’educació en el lleure infantil i juvenil.  

Així, des del passat dilluns 16 d’abril s’està realitzant aquesta acció formativa en clau 

comunitària, per tal que persones en atur de la Barceloneta, usuàries del Punt d'Informació i 

Orientació Laboral coordinat pel pla comunitari del barri, millorin la seva ocupabilitat a la 

En relació a la governança del Punt, es 

manté el Consell Assessor que compta 

amb la  participació del Districte i 

Barcelona Activa, així com de les diferents 

xarxes laborals del districte i les 

organitzacions sindicals, i la incorporació 

de la Inspecció de Treball. 
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vegada que s'enforteix el seu vincle amb la comunitat (retorn experiencial al barri en la mesura 

del possible) i que s'enforteix el propi projecte comunitari. 

És a dir, es tracta d'una acció formativa d'impacte comunitari dissenyada conjuntament amb la 

branca ocupacional del Pla comunitari de la Barceloneta (Proa a la mar) per tal d’impulsar 

conjuntament accions de millora de l'ocupabilitat dels veïns i veïnes, tot aprofitant els 

jaciments d’ocupació del barri. Aquesta acció vol donar resposta a les necessitats de formació i 

qualificació professional que presenten diversos veïns i veïnes del barri de la Barceloneta 

(persones usuàries del Punt d'Informació i Orientació Laboral del barri) i a les possibilitats 

d'inserció d'acord amb les competències d'aquestes persones.  L'avaluació favorable del curs 

dóna accés a l'obtenció del carnet i diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure 

infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i 

consta de 310h que es reparteixen de la següent manera: 125 hores lectives, 25h de treball 

personal i 160h d'experienciació a la comunitat. 

La formació està sent impartida per una altra entitat del Districte, l’Escola Lliure El Sol, una 

entitat amb més de 25 anys d'experiència com a escola de formació d'educadores i educadors 

en el lleure infantil i juvenil.  

Ubicada al barri del Raval del Districte de Ciutat Vella, des del 1992, l’Escola Lliure El Sol ha 

realitzat més de 500 cursos de monitors/es d’activitats en el lleure infantil i juvenil i de 100 

cursos de directors/es d’activitats en el lleure infantil i juvenil, on han format a més de 10.000 

alumnes, amb un èxit superior al 60%. 

L’Escola Lliure El Sol desenvolupa una formació dissenyada des d’una perspectiva 

constructivista, és a dir que parteix del propi alumne, tenint en compte el seu coneixement i 

implicant-lo en el desenvolupament de la formació. La formació és oberta i propera, basada en 

el respecte a la diversitat, el desenvolupament del pensament crític, el foment de la capacitat 

d’anàlisi i de reflexió de la persona i l’intercanvi d’experiències. 

Alhora, des de l'Escola Lliure El Sol es comparteix amb Barcelona Activa i Barceloneta Proa a la 

Mar l'aposta per l'economia social i solidària com a element transversal per al 

desenvolupament econòmic del territori, esdevenint així un aliat idoni per al desenvolupament 

de l'activitat formativa. 
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3.2. Baixos de Protecció Oficial 

 

El Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb Barcelona Activa, impulsa el programa de 

Baixos de Protecció Oficial amb l’objectiu de mobilitzar el parc de locals de propietat municipal 

per posar-los a disposició del comerç de proximitat i de les activitats econòmiques prioritàries 

definides al Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat Vella. 

La convocatòria es va publicar el dia 8 de març amb nou locals que es posaran a disposició de 

persones jurídiques (societats limitades, cooperatives, associacions, fundacions i altres formes 

jurídiques) o naturals (autònoms) amb projectes arrelats territorialment.  

Els projectes que es volen afavorir són els que s’inclouen en els àmbits prioritaris del PDE: 

- Treball de cures i serveis a les persones 
- Intervencions comunitàries 
- Comerç local de proximitat 
- Consum responsable 
- Projectes culturals 
- Petita producció urbana 
- Economia circular 
- Coneixement i innovació 

Els locals estan situats majoritàriament al Raval Sud (5 locals) i al Casc Antic (4 locals): 

1. c/ Francesc Cambó 18-36 
2. c/ Sant Pere Mitjà 65 
3. c/ Sant Ramon 1 
4. c/ Comerç 38, entresòl 
5. c/ Robadors 35-37 
6. c/ Sant Ramon 6 local 1 
7. c/ Sant Ramon 6 local 2 
8. c/ Carretes 29 
9. c/ Assaonadors 26 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’allarga fins el dia 1 de juny de 2018 a les 15 h.  

Des de la publicació de les bases fins al tancament del termini s’han dut a terme diverses 

accions de difusió i suport a les persones interessades:  

 Setmana de Portes Obertes dels locals. Del 9 al 13 d'abril, es van poder visitar els amb la 
presència d’informadors a cada establiment. Hi va haver un total de 42 visites. 

 Jornada informativa. Dijous 12 d'abril, a les 14 h, a Foment de Ciutat (carrer del Pintor 
Fortuny, 17-19). Hi van assistir 41 persones. 
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 Servei d'atenció personalitzada. Fins al 18 de maig, a Foment de Ciutat (carrer del Pintor 
Fortuny, 17-19). El personal de l’Oficina Tècnica atén personalment a les oficines de 
Foment de Ciutat per resoldre possibles dubtes i preguntes dels interessats i les 
interessades al programa. S’han atès una quarantena de persones. 

 Visites als locals cada divendres. S’oferiran noves visites als locals per a tothom qui ho 
sol·liciti. Es proposen els divendres dies 27 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig, a les 11 del matí. 

  

4. ESPAI PÚBLIC  

4.1. Obres en curs actualment  

- Sots-Tinent Navarro:  Segueixen les obres d’urbanització amb previsió de finalitzar  a 

finals de juny.  

- Escola Bressol Aurora: S’estan executant i una vegada efectuada l’arqueologia la 

previsió de finalització de les obres es per a mitjans de novembre  

- Espai de Gossos Barceloneta: Prevista la seva finalització per abans de l’estiu, una 

vegada posat en funcionament es farà seguiment del seu funcionament per valorar en el seu 

cas els ajustos o modificacions que puguin ser necessaris.  

-Urbanització provisional Mestres casals i Martorell: S’han finalitzat les actuacions per 

la retirada dels parterres elevats, i s’està coordinant amb la propietat de l’edifici veí la 

col·locació de la reixa de protecció en la mitgera que ha permetre la instal·lació del contenidor 

amb el mobiliari. 

4.2. Plans d’ocupació per a la neteja 2018  

Els plans d’ocupació ens donen l’oportunitat d’incorporar a persones en situació de risc 

d’exclusió social; aturats  de llarga durada i/o sense cap tipus de prestació; joves en situació 

d’atur i baixa qualificació; persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial; dones 

amb  baixa qualificació professional, dones que han patit o pateixen situació de violència de 

gènere i dones en situació de reincorporació al mercat laboral. 

Esta previst que la contractació d’aquestes persones es realitzi durant els primer 10 dies del 

mes de maig i amb una durada de sis mesos i que 17 d’aquests formin part de les brigades de 

neteja. Es tracta d’un projecte innovador que es desenvolupa per primera vegada per tal de 
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reforçar estacionalment la situació de les deixalles al Districte, com un dels elements claus de 

l’estat de la neteja als barris. 

Els objectius són: 

• Reforç de la neteja viària del Districte 
• Reforç de la recollida d’elements abandonats a la via pública 
• Manteniment de les condicions higièniques dels parcs infantils 
• Manteniment dels elements vegetals en bon estat de neteja 
• Reforç del control i neteja dels punts crítics del Districte 

 
Durada i equip: 

• Durada de 6 mesos (maig - novembre 2018) 
• Equip de 17 persones: 

 
 1 facilitador de brigades 
 4 brigades de 4 membres (1 oficial i 3 ajudants) 
 
Les actuacions previstes són: 

• Retirada de bosses i endreça de voluminosos abandonats fora del contenidor de 

deposició de residus: 

- Punts de Brossa Neta 
- Punts de recollida pneumàtica 
- Elements vegetals neteja de la brutícia  que s’acumula al voltant dels 

elements vegetals: 
- Escocells 
- Jardineres 
- Parterres 

• Repàs de la neteja de les àrees de jocs infantils: 

- Interior dels elements del Jocs Infantils 
- Escombrada del paviment tou de l’àrea compresa dins del tancament 
- Repàs de les àrees de sauló 

 

3.3. Decret de Vehicles de Mobilitat Personal 

La mobilitat turística és un greu problema a l’estiu de Ciutat Vella. L’any passat es va aprovar la 

normativa que indica per on poden circular els diversos ginys que omplen els nostres carrers i 

places. Tanmateix, donada incidència que tenen als nostres barris, ja l’any passat vam publicar 

un Decret que en limitava la circulació. Aquest any ha entrat en vigor el 3 de maig, i té una 

vigència de 6 mesos: fins el 31 d'octubre del 2018. Afecta als vehicles de mobilitat personal i 
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cicles de més de dues rodes del tipus A, B i C1 que suposin una activitat d'explotació 

econòmica. Només poden circular per les rutes marcades en rosa al quadre següent: 

 

El Decret va acompanyat d’una campanya informativa amb el següent format: 

 

 

4.4. Mobilitat del Gòtic Nord  

S’està tancant el projecte executiu per tal de garantir la reducció de càrrega i descàrrega al 

carrer Magdalenes, tal i com reivindiquen els veïns i comerciants de la zona des de fa anys. Les 

obres s’iniciaran després de l’estiu i duraran fins a mitjans  de desembre. 
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4.5. Seguretat   

4.5.1. Junta Local de Seguretat 

L’exposició d’indicadors per part del Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van reflectir un 

increment de la criminalitat a la ciutat de Barcelona l’any 2017. Aquesta tendència és 

sostinguda els darrers anys i té un reflex gairebé idèntic en termes de percentatge respecte al 

que passa a Ciutat Vella: 

A data d’avui, el valor interanual març-març, reflecteix que els fets coneguts a la ciutat de 

Barcelona augmenten un 10’9 % i a Ciutat Vella un 11,7%. Els furts representen gairebé el 75 % 

del total. 

Des del Districte de Ciutat Vella es va agrair a la Jutgessa Degana la predisposició dels Jutjats 

d’Instrucció a col·laborar en matèria d’investigació de delictes contra la salut pública a Ciutat 

Vella i especialment al barri del Raval. El grau de concessió d’ordres d’entrada i perquisició és 

elevadíssim i això facilita molt la tasca policial. 

1.5.2. Taules de Seguretat 

-Taula de Prevenció i Seguretat de Gòtic  celebrada en data 13/02: Es van exposar dades 

generals relacionades amb la seguretat ciutadana i la convivència, fent un anàlisi basat en la 

memòria sencera de dades de l’any anterior.  

 A aquest barri el pes específic de la demanda respecte al total del districte és 

de: 29’4 %. 

 El pes específic de les denúncies que fa la GUB a Gòtic és del: 39 % 

 En matèria de sorolls, el pes específic de la demanda respecte al total del 

districte és: 30 %. 

 La preocupació més important que ens van transmetre va ser la del possible 

desplaçament del fenomen del tràfic de drogues en habitatges, fonamentat en 

el que passava en aquell moment a la Pl. Traginers. El 27/03 es va fer una 

entrada conjunta amb Mossos d’Esquadra i el posterior tancament dels espais 

objecte de l’operació policial. 

 

-Taula de Prevenció i Seguretat del Casc Antic celebrada en data en data 13/02: Es van exposar 

dades generals relacionades amb la seguretat ciutadana i la convivència, fent un anàlisi basat 

en la memòria sencera de dades de l’any anterior.  

 A aquest barri el pes específic de la demanda respecte al total del districte és 

de: 24’4 % 

 El pes específic de les denúncies que fa la GUB a Casc Antic és del: 9’2 % 

 En matèria de sorolls, el pes específic de la demanda respecte al total del 

districte és: 25 %. 
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 Es va informar també del Pla de Xoc de la Ciutadella (març-setembre) i de les 

intervencions relacionades amb les persones sense sostre i les pernoctes a 

l’interior d’aquest espai. També de l’evitació de les conductes prohibides que 

desplacen altres usos i de la prevenció de possibles desplaçaments a zones 

limítrofs del parc. 

-Taula de Prevenció i Seguretat de Barceloneta celebrada en data 20/02: Es van exposar dades 

generals relacionades amb la seguretat ciutadana i la convivència, fent un anàlisi basat en la 

memòria sencera de dades de l’any anterior.  

 A aquest barri el pes específic de la demanda respecte al total del districte és 

de: 33%. 

 El pes específic de les denúncies que fa la GUB a la Barceloneta és del: 25’5 % 

 En matèria de sorolls, el pes específic de la demanda respecte al total del 

districte és: 8 %. 

 Els veïns van informar de la seva preocupació sobre possibles desplaçaments 

del tràfic de drogues. El 19 i 24 d’abril es van fer operacions que van permetre 

desmantellar tres punts de tràfic de drogues que tenien com a “mercat” de 

distribució l’oci nocturn del Front Marítim. 

 També es va parlar de les actuacions que es donaran per tractar de controlar 

l’ús dels VMP, tant fent ús de l’instrument del decret de restricció especial, 

com a través de les previsions generals que hi ha per aquests vehicles. S’estan 

fent inspeccions als establiments que lloguen aquests vehicles amb Inspecció 

de Treball i la Direcció de Mobilitat (de moment a Gòtic, però en breu a Casc 

Antic i Barceloneta). 

 

-Taula de Prevenció i Seguretat del Raval celebrada en data 10/04: Es van exposar dades 

generals relacionades amb la seguretat ciutadana i la convivència, fent un anàlisi basat en la 

memòria sencera de dades de l’any anterior.  

 A aquest barri el pes específic de la demanda respecte al total del districte és 

de: 13,2 %. 

 El pes específic de les denúncies que fa la GUB al Raval és del: 26’2 % 

 En matèria de sorolls, el pes específic de la demanda respecte al total del 

districte és: 37 %. 

 Al Raval, gairebé tota la reunió es va centrar en el fenomen del tràfic de 

drogues, que en el següent punt s’expliquen de forma àmplia.  

1.5.3. Desplegament de la policia de barri 

A partir de l'1 de maig, la Unitat Territorial de Ciutat Vella disposarà d'un equip de Policia de 

Barri. D’aquesta manera s’ajusta el seu funcionament als principis del Pla Director del 

Desplegament de la Policia de Proximitat i permetrà designar uns referents relacionals amb el 

teixit associatiu i veïnal de cada barri. 
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A Ciutat Vella n’hi haurà quatre agents pel matí + quatre per la tarda, distribuits als quatre 

barris del Districte.  

Les funcions d’aquests agents seran: 

 Reconeixement del barri en els aspectes sòcio-urbanístics i, en especial, el coneixement 

immediat de l’estat de la convivència i la seguretat en el barri. 

 Creació i manteniment de les relacions i la interlocució amb el teixit social, en l’àmbit de 

treball de l’EPB 

 Detecció, identificació i gestió de demandes i de problemes en l’àmbit de treball de la 

convivència i la seguretat. 

 

4.6. Pla de xoc de drogues 

L’enfocament i primeres actuacions del pla integral de xoc es poden consultar a l’informe 

presentat al Plenari de Districte celebrat el 16 de novembre de 2011. (Disponible: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/informe_problematica

_drogues_octubre_2017.pdf ) 

En annex a aquest informe de la regidora presentem l’informe complert amb les dades 

actualitzades presentat a la comissió de seguiment de la problemàtica de les drogues 

realitzada el 18 d’abril de 2018, on es presenten els principals avanços.  

A nivell de seguretat el Pla de Xoc s’ha dividit en dues fases: 

 Des de l’1 d’octubre de 2017 i fins a finals del mes de gener de 2018, es va realitzar el 

Pla de Xoc de Drogues amb 3 dotacions extraordinàries al barri del Raval en torns de 

12 hores de dilluns a divendres. Els caps de setmana la presència es reduïa a 2 

dotacions en torns de 12 hores. Es van fer més de 6.500 hores. 

 Des del 10 de març de 2018 i previst fins a desembre de 2018, s’està cobrint el Pla de 

Xoc de Drogues amb 2 dotacions extraordinàries al barri del Raval en torns de 12 hores 

de dilluns a diumenge.  

-A banda dels recursos extraordinaris anteriors, el barri del Raval ha estat atès amb l’assignació 

ordinària de recursos que li corresponen: 6 agents  més en torns de Matí i tarda i 6 agents en 

Torn nit). El total de recursos ordinaris en un dia laborable, fora de període de vacances: 26 

agents, que suposen un total de 208 hores de servei al Raval de forma diària. 

-Cal afegir que el Grup de Delinqüència Urbana també està especialment dedicat al Pla de Xoc 

de Drogues per tractar de controlar els moviments dels compradors de drogues als habitatges 

en què es trafica i afavorir una millora de la convivència als carrers més afectats. S’han invertit 

3.000 hores en aquest servei no uniformat. En aquest sentit, El Grup de Delinqüència Urbana 

treballa al Raval diàriament per fer front als furts, la receptació de béns que provenen de 

robatoris i el propi tràfic de drogues. 

file://NAS_DEPT/DEPT/CVELLA/QUOTA/GOVERNANÇA/Plenari/15.%2010_05_18/Informe%20regidora/(Disponible:%20http:/ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/informe_problematica_drogues_octubre_2017.pdf
file://NAS_DEPT/DEPT/CVELLA/QUOTA/GOVERNANÇA/Plenari/15.%2010_05_18/Informe%20regidora/(Disponible:%20http:/ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/informe_problematica_drogues_octubre_2017.pdf
file://NAS_DEPT/DEPT/CVELLA/QUOTA/GOVERNANÇA/Plenari/15.%2010_05_18/Informe%20regidora/(Disponible:%20http:/ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/informe_problematica_drogues_octubre_2017.pdf
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- 2-4 efectius amb caràcter general en torn de matí. 

- 8-10 efectius amb caràcter general en torn de tarda. 

 

El total de recursos ordinaris de paisà aproximats en un dia laborable, fora de període de 

vacances és de 12 agents, que suposen un total de 96 hores de servei al Raval de forma diària.  

Així mateix, cal remarcar que s’han evitat “en calent” diverses ocupacions amb destinació 

delinqüencial.  

Les dades d’actuacions penals conjuntes amb Mossos d’Esquadra fins a data actual.  

RESUM 2018 Domicilis  Detinguts  Presó 

RAVAL  24 32 0 

BARCELONETA 3 3 3 

GÒTIC 2 2 0 

SANT PERE 0 0 0 

TOTAL 29 37 3 

AGREGAT 2017- 2018 Domicilis  Detinguts  Presó 

RAVAL  60 80 3 

BARCELONETA 11 16 4 

GÒTIC 3 2 0 

SANT PERE 1 1 0 

TOTAL 75 99 7 

  

En els darrers mesos s’han dut a terme també un operatiu conjunt de GUB i Mossos 

d’Esquadra que ha permès intervenir al districte en períodes i zones concretes per a 

intensificar la presència i augmentar les detencions relacionades amb el problema fins a 52 

persones, a banda de les ja esmentades que es vinculen directament amb les entrades a 

domicilis i locals.  

5.  PLA DE  BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD  

El Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud ha continuat en el darrer trimestre amb el desplegament 

de les quasi 60 accions actives del pla agrupades en les de Drets Socials, Educació, Activitat 

Econòmica i Ecologia Urbana. Algunes de les principals novetats són la presentació al consell 

de barri del Raval de la reforma de la Rambla del Raval, Vázquez Montalban i Salvador Seguí 

definida per a emfatitzar el seu ús veïnal així com la programació d’ activitats "Fes teu aquest 

jardí" per dinamitzar amb activitats intergeneracionals l'espai públic per part de les entitats de 

l'entorn abans no es realitzin les obres dels nous Jardins de les Voltes d’en Cirés. També s'ha 

presentat al consell de barri del Gòtic les tasques fetes i el pre-projecte de reforma de la plaça 

Sant Miquel. En ambdós consells de barri s’han avançat el procés compartit entre entitats i 

administració de redacció de programa funcional pels equipaments que seran Can60, vinculat 
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a joves i memòria, i el Borsí com a ampliació de la Biblioteca Andreu Nin i equipament 

sociocultural de gestió comunitària. Vinculat al procés de participació juvenil per Can60 s'han 

instal·lat dos mòdols d'equipament juvenil temporal a la Rambla del Raval que està ajudant a 

dinamitzar les activitats proposades pels joves del barri que hi participen. 

Continuen evolucionant molt favorablement les tasques del professionals - Treballadors socials 

i Tècnics d'Integració Social- que reforcen els centres educatius i s'està iniciant les tasques de 

la figura de monitora/mediadora a espais esportius públics que ajudi a treballar aspectes de 

gènere. S'ha previst l'inici del servei juvenil "Aquí t'escoltem" el següent trimestre.  

S'han iniciat també les obres de rehabilitació dels 3 pisos privats del barri Gòtic que estan sent 

rehabilitats per gent del barri mitjançant entitats d'inserció del territori per a obtenir tres pisos 

d'ús social durant els propers 10 anys per a gent gran derivada de serveis socials conjuntament 

amb l'entitat del tercer sector que gestiona la residència d'avis del Gòtic.  

En breu es convocarà la tercera sessió del Grup Impulsor del Pla de Barris Raval Sud i Gòtic 

Sud. 

6. ACTIVITATS VIA PÚBLICA 

DATA 
INICI 

DATA 
FI 

BARRI ACTIVITAT ENTITAT LLOC 

07/03
/2018 

07/03/
2018 

Barceloneta Rodajoc CRP CIUTAT VELLA Parc de la Barceloneta 

17/03
/2018 

18/03/
2018 

Barceloneta Mostra de 
manualitats 
GAMAR 

GAMAR Pg Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

27/03
/2018 

27/03/
2018 

Barceloneta Torneig lúdic-
esportiu de 
bàsquet 

FUNDACIÓ ADSIS  Parc de la Barceloneta 
(Rotonda del Gas) 

29/03
/2018 

02/04/
2018 

Barceloneta Mostra de 
manualitats 
GAMAR 

GAMAR Pg Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

07/04
/2018 

07/04/
2018 

Barceloneta Festa de la 
Primavera a 
Pescadors 

COMISSIÓ DE FESTES 
CARRER  PESCADORS 

Pescadors 

13/04
/2018 

13/04/
2018 

Barceloneta Sopar solidari ESCOLA LA SALLE 
BARCELONETA 

C. de Balboa, 18 

14/04
/2018 

15/04/
2018 

Barceloneta Mostra de 
manualitats 
GAMAR 

GAMAR Pg Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

15/04
/2018 

15/04/
2018 

Barceloneta Homenatge a 
Pepe Rubianes 

DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA 

Pg Marítim de la 
Barceloneta 
Entre Almirall Cervera i 
Almirall Aixada 

20/04
/2018 

20/04/
2018 

Barceloneta Water Bottle flip 
Challenge 

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

C. Conreria 
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21/04
/2018 

21/04/
2018 

Barceloneta Bon veí, bon 
profit 

ASSOCIACIÓ 
BARCELONA ALERTA 

Pl. Poeta Boscà 

21/04
/2018 

21/04/
2018 

Barceloneta Flamenc a la pl 
Hilari Salvadó 

C. C. BARCELONETA Pl. Hilari Salvadó  

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Barceloneta Diada de Sant 
Jordi a la 
Biblioteca 
Barceloneta - La 
Fraternitat 

BIBLIOTECA LA 
FRATERNITAT 
BARCELONETA 

 C. del Comte de Santa 
Clara, 8-12 

27/04
/2018 

27/04/
2018 

Barceloneta Dia Internacional 
de la Dansa 

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

Pl. Poeta Boscà 

27/04
/2018 

27/04/
2018 

Barceloneta Inauguració Pl 
Hilari Salvadó 

DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA 

Pl. Hilari Salvadó 

28/04
/2018 

28/04/
2018 

Barceloneta Desfilada de 
Banderes 

COORDINADORA 
AGRUPACIONS 
CORALS DE LA 
BARCELONETA 

C. Vila Joiosa 

04/05
/2018 

04/05/
2018 

Barceloneta Jornada de jocs 
mariners a la 
platja 

CONSORCI DE LES 
DRASSANES REIALS I 
MUSEU MARÍTIM D 

Ptja. Sant Sebastià 

05/05
/2018 

06/05/
2018 

Barceloneta Mostra de 
manualitats 
GAMAR 

GAMAR Pg Marítim de la 
Barceloneta (a l'alçada 
Parc de la Barceloneta) 

05/05
/2018 

05/05/
2018 

Barceloneta 5a. Marxa 
EntreNosaltres 

ASSOCIACIÓ 
BARCELONETA 
ALERTA 

Parc. Barceloneta 

05/05
/2018 

05/05/
2018 

Barceloneta Matinal de 
Primavera 

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA 

Pl. Poeta Boscà 

05/05
/2018 

05/05/
2018 

Barceloneta Comerç al C. La 
Maquinista 

AGRUPACIÓ DE 
COMERCIANTS I 
INDUSTRIALS DE LA 
BARCE 

C. La Maquinista 

06/05
/2018 

06/05/
2018 

Barceloneta Cantada de 
cançons 
catalanes. Coral 
CORT 

GAMAR, GRUP 
D'AJUDA MUTUA 
ALCOHÒLICS 
REHABILITAT 

Parc. Barceloneta. A 
l'Espai Sense Alcohol 

07/03
/2018 

07/03/
2018 

Gòtic Dia de la dona ASS. AMICS I 
COMERCIANTS DE LA 
PL REIAL 

Pl Reial 

08/03
/2018 

08/03/
2018 

Gòtic Parada 
informativa Amb 
motiu del Dia de 
la dona 

FUNDACIÓ PRIVADA 
SERVEI SOLIDARI 

Rda. De Sant Pau 

09/03
/2018 

09/03/
2018 

Gòtic Projecte cadires ELISAVA ESCOLA 
SUPERIOR DE 
DISSENY 

La Rambla (de Santa 
Mònica) 

09/03
/2018 

09/03/
2018 

Gòtic Off Maria Canals ASS. AMICS I 
COMERCIANTS DE LA 
PL REIAL 

Pl Reial 

16/03
/2018 

16/03/
2018 

Gòtic Cinema a la fresca AGRUPAMENT 
ESPLAI STA. MARIA 
DEL PI 

Placeta de la Rosa 
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17/03
/2018 

17/03/
2018 

Gòtic Drama Sacre Sant 
Josep Oriol  

ASS. RETAULE DE  ST. 
JOSEP ORIOL 

Itinerari 

17/03
/2018 

17/03/
2018 

Gòtic Pregó de les 
Festes de Sant 
Josep Oriol 2018 

ASS. D'AMICS DELS 
GEGANTS DEL PI 

Pl del Pi i altres 

19/03
/2018 

19/03/
2018 

Gòtic Cursos de 
conducció amb 
bicicleta  

BICICLOT SCCL Av. De la Catedral 

23/03
/2018 

25/03/
2018 

Gòtic Festes de Sant 
Josep Oriol 2018 

ASS. D'AMICS DELS 
GEGANTS DEL PI 

Pl del Pi i altres 

24/03
/2018 

24//11
/2018 

Gòtic Drap Art  ASS. AMICS I 
COMERCIANTS DE LA 
PL REIAL 

Pl Reial 

25/03
/2018 

25/03/
2018 

Gòtic Dinar popular de 
la Murga 

ASSOCIACIÓ 
ESCOLTES CATALANS 

Nou de Sant Francesc 

02/04
/2018 

02/04/
2018 

Gòtic Ballaswing ASS. AMICS I 
COMERCIANTS DE LA 
PL REIAL 

Pl Reial 

07/04
/2018 

07/04/
2018 

Gòtic Festes del Gòtic. 
Fes-te Gòtic a pl 
Mercè 

GÒ/ACCIÓ CULTURAL 
DE BARRI 

Pl de la Mercè  

07/04
/2018 

07/04/
2018 

Gòtic Festes del Gòtic. 
Fes-te Gòtic a pl.  
Sils 

GÒ/ACCIÓ CULTURAL 
DE BARRI 

Carrer Sils 

07/04
/2018 

07/04/
2018 

Gòtic Festes del Gòtic. 
Fes-te Gòtic a  pl 
G. Orwell 

GÒ/ACCIÓ CULTURAL 
DE BARRI 

Pl George Orwell 

07/04
/2018 

07/04/
2018 

Gòtic Festes del Gòtic. 
Fes-te Gòtic a pl 
Josep Pijoan 

GÒ/ACCIÓ CULTURAL 
DE BARRI 

Josep Pijoan 

07/04
/2018 

07/04/
2018 

Gòtic Obertura Casal 
Autogestionat de 
joves de Ciutat 
Vella 

ASSOCIACIÓ DE 
JOVES DE CIUTAT 
VELLA 

Pl Vuit de març 

14/04
/2018 

15/04/
2018 

Gòtic Festa jove del 
Gòtic 

ASSOCIACIÓ DE 
JOVES DE CIUTAT 
VELLA 

Pl de la Mercè  

18/04
/2018 

20/06/
2018 

Gòtic Vida saludable a 
La Reial 

ASS. AMICS I 
COMERCIANTS DE LA 
PL REIAL 

Pl Reial 

22/04
/2018 

22/04/
2018 

Gòtic Jornada 
participativa 
"Activa les 
Rambles" 

DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA 

La Rambla (de Santa 
Mònica) 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Gòtic Festival del llibre 
d'artista i la petita 
edició 

ILDE (I LIBRI DE...) 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

Pl de Sant Just, 1 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Gòtic Mostra d'entitats 
i serveis del Gòtic 

ASSOCIACIÓ 
COMERCIANTS C 
AVINYÓ 

Pl. Mercè 

28/04
/2018 

06/10/
2018 

Gòtic Comerç al carrer ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
COMERCIANTS C 
COMTAL 

C. Comtal, Moles, 
Monstsió, Amargós, 
Estruc, Santa Anna i 
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Magdalenes 

10/05
/2018 

10/05/
2018 

Gòtic Torneig Tennis 
Taula  

CENTRE CÍVIC PATI 
LLIMONA 

Pl. Mercè 

10/03
/2018 

10/03/
2018 

Raval Festa a la plaça  CASAL DELS INFANTS 
DEL RAVAL ASB 

PL. Folch i Torres 

17/03
/2018 

17/03/
2018 

Raval VII Festa de 
Cultura Popular al 
Raval Santa 
Madrona  

A. INSTITUT 
PROMOCIÓ CULTURA 
POPULAR 

Pl Joan Amades + 
Itinerari 

17/03
/2018 

17/03/
2018 

Raval Record a les 
víctimes dels 
bombardejos de 
la Guerra Civil  

DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA 

Pl Joan Amades  

20/03
/2018 

20/03/
2018 

Raval Festa de la 
Primavera 

ASS. EDUCATIVA 
INTEGRAL DEL RAVAL  

Pl Vázquez Montalbán 

22/03
/2018 

31/07/
2018 

Raval KN60Lab L'ESBERIA SCCL Rbla del Raval 

23/03
/2018 

26/03/
2018 

Raval Intervenció mural ASS. DIFUSOR Pl. Raquel Meller  

24/03
/2018 

24/03/
2018 

Raval Dia d'Irlanda AIRES CELTES IRISH 
DANCE 

Jardins de Sant Pau del 
Camp 

25/03
/2018 

25/03/
2018 

Raval Diumenge de 
Rams  

PARRÒQUIA 
PERSONAL PER ALS 
FILIPINS FIDELS 

Pl  Sant Agustí 

25/03
/2018 

25/03/
2018 

Raval Diumenge de 
Rams  

PARRÒQUIA DE LA 
MARE DE DÉU DEL 
CARME 

Pl del Pedró 

25/03
/2018 

25/03/
2018 

Raval Diumenge de 
Rams  

MONASTIR DE SANT 
PAU DEL CAMP 

Jardins de Sant Pau del 
Camp 

26/03
/2018 

30/09/
2018 

Raval Caseta del barri  CASAL DELS INFANTS 
DEL RAVAL ASB 

Pl Salvador Seguí 

31/03
/2018 

31/03/
2018 

Raval Dissabte de 
Glòria. Benedicció 
del primer foc 

PARROQUIA 
PERSONAL PER ALS 
FIDELS FILIPINS 

Pl Sant Agustí 

01/04
/2018 

01/04/
2018 

Raval Diumenge de 
Pasqua 

PARRÒQUIA 
PERSONAL PER ALS 
FILIPINS FIDELS 

Pl  Sant Agustí 

17/04
/2018 

17/04/
2018 

Raval Jocs diversos a les 
Voltes d'en Cirés 

CASAL INFANTIL 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

20/04
/2018 

20/04/
2018 

Raval Matí de ball 
solidari 

ASSOCIACIÓ DE 
PARES I FAMILIARS 
DE PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ 
PSÍQUICA 

Pl dels Àngels 

20/04
/2018 

24/04/
2018 

Raval Intervenció mural  ASSOCIACIÓ 
ARTÍSTICA I 
CULTURAL DIFUSOR 

Pl. Raquel Meller 

22/04
/2018 

22/04/
2018 

Raval Dia d'Irlanda AIRES CELTES IRISH 
DANCE 

Jardins de Sant Pau del 
Camp 
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22/04
/2018 

22/04/
2018 

Raval FESTA DEL NOU 
ANY DE 
BANGLADESH 

ASOCIACIÓN 
BANGLADESH 
COMMUNITY EN 
CATALUNYA 

Pl. dels Àngels, 1 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Raval Punt d'intercanvi 
de llibres 

CASAL DE BARRI 
FOLCH I TORRES 

Reina Amàlia 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Raval Diada de Sant 
Jordi al Raval 

FUNDACIÓ TOT 
RAVAL 

Rambla del Raval i Pl 
Vázquez Montalbán 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Raval Diada Sant Jordi. 
Venda llibres 

COMPANYIA 
CENTRAL LLIBRETERA 
S.L. 

Pl. Vicenç Martorell 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Raval Sant Jordi a 
l'Espai Mallorca 

ASSOCIACIÓ CRITS I 
RENOU 

Pl. Vicenç Martorell 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Raval Celebració de la 
festa de Sant 
Jordi 

CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

28/04
/2018 

28/04/
2018 

Raval Festa Filipiniana i 
Convivència 

FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES CÍVICAS I 
RELIGIOSAS DE 
BARCELONA ( KALIPI ) 

Pl. Terenci Moix 

28/04
/2018 

04/05/
2018 

Raval Cicle de teatre 
familiar  

CENTRE CÍVIC 
DRASSANES 

Jard. Voltes d'en Cirés 

05/05
/2018 

05/05/
2018 

Raval 10è Aniversari de 
l'Entitat El 
Jardinet dels Gats  

ASSOCIACIO EL 
JARDINET DELS GATS 

Pl. Gardunya 

05/05
/2018 

05/05/
2018 

Raval Inauguració plaça 
Folch i Torres 

DISTRICTE DE CIUTAT 
VELLA 

Pl. Josep M. Folch i 
Torres 

06/05
/2018 

06/05/
2018 

Raval Entrega de 
programes de la 
2ª Pasqua 

SOCIETAT CORAL 
ROSA D'ABRIL 

Itinerari 

10/05
/2018 

10/05/
2018 

Raval Celebració de la 
Pasqua al Raval 

FUNDACIÓ TOT 
RAVAL 

Rbla. Raval. Al costat del 
Gat de Botero 

12/03
/2018 

12/03/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Teixint els nostres 
somnis 

ASSOCIACIÓ OCI 
INCLUSIU SARÄU i 
Comissió Diversitat 
Funcional 

Av. Francesc Cambó 

30/03
/2018 

30/03/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Via Crucis PARRÒQUIA SANTA 
MARIA DEL MAR 

Pl de Santa Maria 

09/04
/2018 

30/06/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Dinamització 
espai c/Mestres 
Casals i Martorell 

GESTIÓ 
COMUNITÀRIA 
FEDERACIÓ CASC 
ANTIC 

C. Mestres Casals i 
Martorell 

13/04
/2018 

13/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Berenar i 
espectacle infantil  

FUNDACIÓ COMTAL Pl Pou de la Figuera 

16/04
/2018 

16/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Activitat esportiva FUNDACIÓ 
CIUTADANIA 
MULTICULTURAL 
(Mescladís) 

Pl Pou de la Figuera 
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20/04
/2018 

21/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

ENCIRCANT EL 
BARRI 

ASSOCIACIÓ 
ZIRCOLIKA 

C. Mestres Casals i 
Martorell 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Sant Jordi a Pl. del 
Pou de la Figuera. 
Xarxa d'Infància 
de Casc Antic 

CENTRE CÍVIC 
CONVENT DE SANT 
AGUSTÍ 

Pl. Pou de la figuera 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Certamen de Sant 
Jordi a l'Institut 
Verdaguer 

INSTITUT 
VERDAGUER 

Institut Verdaguer 

23/04
/2018 

23/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Sant Jordi. Sant 
Pere M'encanta 

ASSOCIACIÓ SANT 
PERE M'ENCANTA 

Pl. Sant Pere 

27/04
/2018 

27/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Dinamització a la 
Pl. del Pou de la 
Figuera 

FUNDACIÓ ADSIS C. Pou de la Figuera 

27/04
/2018 

27/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

Pl. Joan Capri 

27/04
/2018 

27/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

Pl. Sant Pere 

28/04
/2018 

28/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

Pl. Pou de la Figuera 
(Concert) i al C/ Sant 
Pere més Baix 70/55 
(Projecció) 

29/04
/2018 

29/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

 entre Sant Pere i la Pl. 
del Pou de la Figuera, 
per el C/ Sant Pere més 
Baix.  

29/04
/2018 

29/04/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

Pl. Sant Pere 

01/05
/2018 

01/05/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

Pl. Sant Pere 

01/05
/2018 

01/05/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

C. Mestres Casals i 
Martorell 

01/05
/2018 

01/05/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

FESTIVAL SOCIAL 
DE DANSA 
TUDANZAS 

 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
TUDANZAS 

Pl. Pou de la Figuera 
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04/05
/2018 

04/05/
2018 

Sant Pere, 
Sta. 
Caterina i La 
Ribera 

Construcció d'un 
DRAC a la Pl. Reial 

ASSOCIACIÓ AMICS I 
COMERCIANTS PL 
REIAL 

Pl. Reial 
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ANNEX 1. CAMPANYA D’ESTIU 

 

A continuació presentem el conjunt d’actuacions que s’apliquen a Ciutat Vella durant la 

temporada de màxima afluència de visitants per tal de fomentar el veïnatge i equilibrar els 

seus efectes negatius; mitjançant la informació, la prevenció i el compliment de la legalitat. 

ESPAI PÚBLIC 

 

Increment dels serveis de tècnics d’intervenció social i d’auxiliars d’espai públic des de 

Setmana Santa fins al 30 de setembre, i d’agents cívics a partir de l’estiu, per tal de fer front a 

les principals problemàtiques del districte, que s’agreugen a l’estiu, com son l’ocupació 

intensiva espai públic, l’increment dels actes incívics, els problemes de neteja i el previsible 

increment del soroll. 

• Tècnics d’Intervenció Social (TIS): 

 

- Intervenció en front dinàmiques inapropiades i/o usos de l’espai públic que 

dificultin la convivència 

 

- Prospecció i diagnosi d’espais seleccionats sobre els que s’ha detectat alguna 

situació de conflicte. 

 

• Auxiliars d’Espai Públic (AEP) 

 

- Visualització d’activitats que no compleixin normatives: Les dades recollides es 

derivaran a GUB o Inspecció segons correspongui per tal que s’iniciïn les actuacions 

pertinents. Se centraran el comerç alimentari, els locals d’oci nocturn  i les terrasses. 

- Verificació de l’estat de l’estat públic: 

- Detecció de punts negres per deixalles acumulades, brutícia i concentració de 

miccions. 

- Detecció de desperfectes en l’espai públic i mobiliari urbà. 

- Verificació de l’estat de neteja de WC públics 

- Control de solars buits  

 

La dotació d’equips a l’espai públic és la següent: 

Tècnics d’Intervenció Social (12):  Diurn- 3 parelles; nocturn- 3 parelles.  

Auxiliars d’espai públic (10): Diurn- 3 parelles; nocturn- 3 parelles. 

Respecte als horaris:  

- Increment dels horaris de tots els equips passant de jornades de 6 a 8 hores 
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- Increment de la jornada del coordinador que passa a jornada de 37,5 hores 

- Atenció i servei 24 hores 

 

• A més a més, un equip de 6 agents cívics es centrarà principalment en l’actuació en 

Vehicles de Mobilitat Personal (tant pel que fa sobre els ginys que circulen per zones 

no permeses com també sobre els comerços de lloguer d’aquests) També intervindran 

en els casos de Músics de Carrer sense llicència. 

 

 

NETEJA 

 

En el següent mapa dibuixem, en diferents colors, les modificacions de servei de 

neteja a l’estiu, que representen un increment d’un 10% del pressupost ordinari. 

 

 

 

- Blau clar i Gris : A l’estiu es dobla els serveis de reg, passen a ser diaris. 

- Vermell: Carrers amb més turisme monumental. A l’estiu s’incrementa el reg i la neteja 

amb vapor d’aigua. També es fa una escombrada més al matí. 

- La Rambla: Es manté el servei de l’hivern. 
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Per tal d’exemplificar el reforç per barri, seguidament indiquem els pressupostos estacionals 

per barri: 

Raval 

El pressupost anual del barri del Raval és aproximadament d’uns 12.200.000€ . En temporada 

d’hivern la despesa és 5.800.000€ aprox. i 6.400.000€ en temporada d’estiu. 

Gòtic 

El pressupost anual del barri del Gòtic és aproximadament d’uns 8.300.000 . En temporada 

d’hivern la despesa és 3.900.000 € aprox. i 4.400.000 € en temporada d’estiu.  

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

El pressupost anual del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera és aproximadament 

d’uns 7.000.000 € . En temporada d’hivern la despesa és 3.300.000 € aprox. i 3.700.000 € en 

temporada d’estiu.  

Barceloneta 

El pressupost anual del barri de la Barceloneta és aproximadament d’uns 4.250.000 . En 

temporada d’hivern la despesa és 2.000.000 € aprox. i 2.250.000 € en temporada d’estiu.  

SOROLL 

S’engegarà una campanya contra el soroll. L’objectiu serà reduir la contaminació acústica a les 

zones d’oci nocturn, sensibilitzant i implicant a la ciutadania en la reducció dels nivells sonors, i 

implicant i informant als locals nocturns sobre la campanya, amb elements com adhesius i 

portatovallons. 

Les zones d’actuació prioritàries seran: 

- Terrasses 

- Zones d’entrada i sortida de locals i espais públics (carrers i places). 

- Interior dels locals (contacte amb el responsable i fer-li entrega del material de la 

campanya). 

L’equip que portarà a terme la campanya estarà format per 17 persones (8 parelles 

d’educadors i una persona coordinadora), que durant els mesos d’estiu estaran operatius als 

següents horaris: 

- Juny, Setembre i Octubre: dijous, divendres i dissabte de 22 hores a 3:00 hores 

- Juliol i Agost: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte de 22 hores a 3:00 

hores 

En concret, territorialment el desplegament serà el següent: 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: 
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• Pla de Palau, av. Marquès de l’Argentera i c. Consolat de Mar 

• Princesa, Allada-Vermell i la plaça de La Puntual. 

• Argenteria i la pl. Santa Maria. D’altre banda l’àrea compresa entre Princesa, 

Comercial, Ribera, Bonaire, Vidrieria,  passeig del Born i Rec 

Gòtic: 

• Joaquim Xirau, Rull, plaça. Sant Miquel, Ferran i La Rambla.  

• Plaça de la Mercè, el passeig. Colom, Antonio López i carrer Mercè. 

Barceloneta: 

• Plaça de Pau Vila, Joan de Borbó i els voltants del Mercat de la Barceloneta. 

• Passeig. Marítim de la Barceloneta 

Raval: 

• Àrea compresa entre els carrers Riereta, Hospital, Junta de Comerç i Sant Pau.  

• Marquès de Barberà, Nou de la Rambla i Montserrat. 

• Àrea entre Joaquim Costa i Sitges 

 

REFORÇ DE TRANSPORT- (Ampliació de l’oferta de bus) 

El pla de TMB de millora de l’oferta s’ha basat en vàries línies d’actuació: 

o Reforçar les línies que transporten més passatge 
o Reforçar la base de les línies de la Nova Xarxa per tenir intervals de pas entre els 6 i 10 

minuts 
o Reforçar les línies d’eixos de transport importants que porten al centre de la ciutat 
o Reforçar les línies de la Barceloneta 

La zona de la Barceloneta és un pol d’atracció important a l’estiu per l’oferta de platges 

existents. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb TMB, es 

reforçaran les línies amb autobusos articulats, més vehicles a la flota i serveis parcials 

especials. Els serveis de les línies D20, 59 i V15 es reforçarà amb més vehicles, substituint 

cotxes estàndards per articulats i establint circulacions parcials o limitades en els trams de 

més demanda. 
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Durant la vigència de tot el Pla d’estiu 2018 es preveu incrementar en 19.693 les hores de 

servei, de les quals 16.093 correspondrien a hores en dies feiners (82%), 1.080 hores en 

dissabtes (5%) i 2.520 hores en diumenges i festius (13%).  

 

PLATGES 

 

Tal com van sol·licitar els veïns de la Barceloneta l’estiu passat, s’han reduït ostensiblement el 

nombre de guinguetes, d’hamaques i de para-sols. Concretament, la concessió de gandules 

s’han reduït un 48% en tota la ciutat, i a la Barceloneta:  

A la Barceloneta, de 700 gandules a 200 (-71%) i de 700 para-sols a 100 (-85%) 

Platges de Sant Sebastià i Sant Miquel: 

• Guinguetes de 6 a 5 el 2018 

• Gandules de 600 a 100 el 2018 

• Para-sols de 600 a 50 el 2018 

Platja de la Barceloneta: 

• Gandules: 100 

• Para-sols:  de 100 a 50 el 2018 
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LAVABOS PÚBLICS 

 

 
 

 
 

SEGURETAT 
 

Quant a seguretat, els objectius principals per l’estiu són garantir l’equilibri entre els usos 

ciutadans de la via pública i prevenir i actuar front els fets delictius 

 

Així, n’hi haurà dotacions específiques per a la temporada alta: 

o Desplegament de la Unitat de Platges des del 25 de maig a l’entorn litoral i parcialment 

a la Barceloneta. La unitat consta de 90 agents en 2 torns. 

o Assignació d’un alt percentatge de la nova promoció de GUB a Ciutat Vella (per 

determinar) 

o Oficina mixte de denúncies (GUB + MMEE) resta oberta des del 28 d’abril fins a finals 

de setembre 

o Incorporació de 8 agents de la GUB de proximitat durant el mes de maig (formació 

acaba el 27 d’abril). 

o Especialització d’una brigada per a VMP.   
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GOVERNANÇA 

 

Totes aquestes accions específiques d’estiu en matèries de espai públic, neteja, soroll, neteja, 

reforç del transport públic, cura de l’espai públic de les platges, reforç en lavabos públics i ens 

seguretat serà coordinat per reunions de seguiment setmanals amb l’objectiu de monitoritzar 

les accions i protocols definits al pla d’estiu, on es concertaran tots els actors implicats: 

 

Els integrants de les reunions seran: 

 

• Direcció de serveis a les persones i territori del Districte  

• Direcció de serveis d’inspeccions (DSI) 

• Responsables de neteja 

• GUB 

• MMEE 

• BSM 

• SIS/Meinas/SGC 

• ASPB 

• Àbits 

• Coordinadors campanya de soroll 

 

 

COMUNICACIÓ 

Reforç comunicatiu en matèria de convivència i de compliment de normatives. Alguns 

exemples: 

 

Vehicles de mobilitat personal: 
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Soroll: 
 

 
 
Informació per al comerç: 
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Pisos turístics il·legals: 
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ANNEX 2: Informe. Situació actual de la problemàtica de les drogues al 

raval i intervencions realitzades 

Actualització per a la Comissió de seguiment de la problemàtica de les drogues al Raval 

18/4/2018 

 

Aquest informe conté una presentació de les actuacions realitzades per abordar la 

problemàtica de les drogues al Raval en ocasió a les sessions de la Comissió de seguiment 

creada per aquesta qüestió, on es troben periòdicament entitats veïnals afectades, la 

Federació d’associacions de Veïns de Barcelona, la Síndica de Greuges, els serveis i 

administracions implicades i els grups polítics a nivell de districte. S’han celebrat ja sessions el 

17 d’octubre de 2017, i el 18 de gener de 2018. 

El present informe resumeix i actualitza la informació respecte els continguts d’anteriors 

informes per evitar la reiteració de la informació. Es composa d’un apartat de context i 

diagnòstic, un apartat en què s’explica el plantejament general de les línies d’actuació 

engegades i un apartat final en que s’actualitza la informació i es destaquen els principals 

avanços respecte la darrera comissió de seguiment.  

1. Context i justificació de les mesures 

Encara que les dades existents relatives al consum d’heroïna a nivell de ciutat mostren una 

notable estabilitat en els darrers anys (pel que fa als inicis de tractament en els Centres 

d’Atenció i Seguiment de drogodependències existents), des de l’estiu de 2015 s’ha 

incrementat la demanda d’actuacions relacionades amb el tràfic i el consum de drogues a 

Ciutat Vella i en particular al barri del Raval.  

La presència de tràfic i consum de drogues ha estat una constant històrica a aquesta part de la 

ciutat, però no és menys cert que determinades substàncies i formes de consum pateixen 

canvis i això s’ha produït a la ciutat de Barcelona en els darrers dos anys. Els canvis en la 

distribució de la venda –i de retruc, del consum– de drogues il·legals ha repercutit 

especialment al barri del Raval, a més d’altres municipis de l’entorn com és el cas de Badalona. 

L’increment en unes zones ha estat acompanyat del descens en altres, i per exemple, hem vist 

zones de Barcelona, com Sant Andreu o Nou Barris, en què han minvat molt el valors dels 

indicadors de consum. A aquest factor es sumen d’altres que responen a dinàmiques 

supranacionals, o a la situació del mercat immobiliari. La venda de droga és un fenomen 

complex que no té una única explicació. 
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Les dades de xeringues recuperades al carrer mostren aquest canvi entre barris, alhora que 

mostren el caràcter estacional amb augments en els mesos d’estiu. Així, en l’indicador que 

utilitzem per mesurar l’impacte de consum endovenós de drogues en l’espai públic (xeringues 

recollides a l’espai públic), en el global del període del que tenim dades hi ha una disminució 

important, si bé els anys 2016 i 2017 s'observa un increment respecte als anys precedents 

(figura 1). Si al 2004 es recollien a la ciutat de Barcelona més de 120.000 xeringues a la via 

pública,  l’any 2017 s’han recollit 31.012 xeringues (reducció del 74%). Aquest impacte a l’espai 

públic respon a factors complexos i per tant és variable i va oscil·lant mes a mes. L’any 2017, el 

pic màxim va ser en el mes de juliol, i des de llavors es va donar una reducció continuada tant a 

nivell de ciutat com del districte de Ciutat Vella fins a final d’any.  

Figura 1. Evolució de les xeringues recollides a la via publica segons districte i any. Barcelona 
2005- 2017.  

 

 

En el barri del Raval, en concret, la forta especulació i la històrica manca de conservació dels 

habitatges ha fet que hi hagi pisos en els que propietaris, especialment aquells que 

contemplen l’habitatge com una inversió i no com un bé fonamental, no se’n fan càrrec, el que 

facilita que siguin ocupats per a la finalitat de la venda de drogues. Per això la mobilització dels 

pisos buits i/o ocupats amb finalitats delinqüencials ha de ser una de les estratègies 

fonamentals per a afrontar aquesta problemàtica d’arrel.   

Des de una perspectiva policial, abordar la problemàtica dels pisos delinqüencials a Raval 

comporta grans dificultats. En primer lloc és un àmbit en que la coordinació i cooperació 

interinstitucional i interdepartamental és imprescindible. El cos de Mossos d’Esquadra és el cos 

que per llei té la titularitat de la competència en matèria d’investigació de delictes a la ciutat, i 

en particular de les infraccions contra la salut pública. La Guàrdia Urbana (GUB), per la seva 

banda, té la responsabilitat de col·laborar amb els Mossos d’Esquadra en matèria 
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d’investigació. En la salut pública, les unitats territorials d’ambdós cossos policials treballar 

conjuntament col·laboració que és positiva i està donant resultats.  

També cal establir estratègies amb els equipaments de salut pública, atès que “l’ecosistema” 

que conformen; salut, policia, treballadors/es socials, veïnat i consumidors de drogues, pot 

afectar de forma important a les estratègies de rehabilitació i recuperació d’usuaris/es, així 

com als vincles amb els professionals que els atenen. 

En segon terme els tràmits per aconseguir l’ordre judicials d’entrada als habitatges són llargs 

donat el caràcter especialment protegit del domicili. Es requereix d’un període intens 

d’acumulació de càrrega de prova per aconseguir aquesta autorització, amb manifestacions 

dels compradors i identificació dels autors del fets. Aquesta tasca, per la seva naturalesa, és 

complicada per les limitacions pròpies de l’espai que s’investiga i s’ha de treballar de combinar 

la presència de paisà amb la presència uniformada, ja que la detecció per part dels autors dels 

funcionaris policials fa que abandonin la pràctica i es traslladin a un altre lloc.  

Finalment, i un cop realitzada la intervenció motivada per causes de salut pública, cal tenir en 

compte que la consideració en molts casos del pis on es fa l’activitat il·legal com a domicili (ja 

sigui ocupat o no), fa que no sigui inhabitual que un cop posats en llibertat el autors dels fets 

tornin al mateix lloc, o el pis sigui ocupat de nou per altres persones, fet que provoca la 

sensació entre els veïns que l’acció de la policia no ha estat efectiva. En aquest sentit, és clau la 

coordinació de les investigacions en matèria de salut pública amb els processos de 

desallotjament (que requereixen d’un procés judicial específic i diferenciat, fruit d’una 

denúncia interposada per la propietat de l’immoble), de tapiat en el curt termini, si s’escau, i 

d’una definitiva mobilització dels pisos per a que siguin utilitzats com a habitatge.  

2. Actuacions  

Els darrers anys s’han anant incrementant les actuacions relacionades amb el tràfic i el 

consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval, especialment en l’àmbit de 

la seguretat, la salut, la intervenció en l’habitatge i la millora de l’espai públic.  

Aquest augment ha estat de caràcter progressiu: 

 El 2016 es va començar per reforçar els recursos de salut de Ciutat Vella, ampliant els 
equips d’educadors i generant espais de coordinació transversal a nivell de Districte i 
general.  

 Posteriorment, a mitjans de 2017 es va elaborar un PLA DE XOC ESPECÍFIC I INTEGRAL 
per a sistematitzar i reforçar les actuacions en el camp de l’habitatge, l’espai públic, la 
prevenció i la seguretat; al qual es van dedicar recursos addicionals específics.  
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El pla de xoc ha suposat fins al moment la dedicació d’un volum molt significatiu de recursos 

humans i materials. Globalment comptant fins a desembre de 2018 es preveu que s’hauran  

dedicat 1.889.240 euros addicionals en els següents ítems:  

a. Incorporació d’una tècnica responsable del programa de drogues al districte a 
partir d’octubre de 2017. 

b. Constitució d’un equip de detecció i mobilització de pisos buits durant 9 mesos. 

a. Lletrada des de juliol 2017 

b. 2 tècnics/es mitjans de gestió des de novembre 2017 

c. Reforç de les hores de servei de la Guàrdia Urbana, tant a nivell de patrullatge 
uniformat com a nivell d’investigació específica 

d. Ampliació d’horaris del CAS Baluard 

e. Ampliació dels educadors/es de salut  

f. Ampliació dels educadors del CAS Baluard a partir de l’1 de gener de 2018 

 

Complementàriament, cal esmentar que l’ampliació de la cartera de serveis del CAS Baluard i 

la licitació d’un nou contracte a partir de 2018 millorat amb la inclusió de clàusules socials ha 

suposat un increment de 800.000 euros / any.  

En el marc del pla de xoc s’han delimitat 4 àrees d’atenció especial en les que dur a terme una 

actuació més intensa, sense que això impliqui deixar de banda la resta del barri. La delimitació 

concreta de les àrees s’ha anat revisant en funció de com ha anat evolucionant la 

problemàtica.  

En el moment actual les zones d’actuació intensiva són les següents:  

 Zona 1: C. d’En Roig, Picalquers, Malnom, Riera Baixa, Egipcíaques, Jardins de Rubió i 

Lluch, entre C. Hospital i C. Carme (des de juliol de 2017) 

 Zona 2: C. Riereta, Reina Amàlia, Vistalegre, Cera, Aurora i Sant Pacià  

 Zona 3: C. Paloma, Lleó, Lluna, de Guifré, Cardona, Sant Erasme, Sant Gil, Nou de Dulce  

 Zona 4: Entorns de Baluard. C. Nou de la Rambla, Tàpies, Santa Madrona, C. Portal de 

Santa Madrona 

 
Plànol 1: Zones d’intervenció intensiva del Pla de xoc   
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A continuació descriurem l’enfocament de les intervencions en cada una de les àrees.  

2.1 Salut  

L’increment de recursos de salut a Ciutat Vella, principalment al Raval, per fer front a la 

problemàtica de drogues s’ha consolidat en les següents actuacions:  

a. l’ampliació de l’horari d’obertura del Centre d’Atenció i Seguiment Baluard, des de 
l’estiu de 2016, essent actualment de 7 del matí a 10 del vespre de dilluns a diumenge. 

b. l’increment del nombre d’educadors/es de carrer de l’ASPB, així com els seus horaris, 
passant de tenir 10 educadors/es abans de l’estiu de 2016 a 23 en l’actualitat. Amb 
l’ampliació es cobreixen torns durant el matí, la tarda i la nit, inclosos els caps de 
setmana. 
 

El 2 d’octubre de 2017 es va efectuar el trasllat del CAS Baluard a la seva nova ubicació a 

l’edifici Peracamps, la qual cosa ha permès ampliar des del gener de 2018 la seva cartera de 

serveis oferint els programes de tractament i convertint-se així en un centre d’atenció integral 

que no només proporciona reducció de danys del consum sinó també programes de 

tractament de les addiccions. L’obertura del tractament ha suposat un increment de la plantilla 

del CAS d’un 22,5%, passant de 40 a 49 treballadors/es. Per a minimitzar l’impacte de 

l’equipament a l’entorn i respondre a les preocupacions veïnals, des de finals de 2017, intervé 

a la zona l’equip del Servei per al foment de les relacions de proximitat i el veïnatge a Ciutat 

Vella, a la vegada que s’ha  

Pel que fa als educadors/es de carrer de salut, es dediquen a tasques de prospecció i 

identificació de zones de consum, contacten amb els i les usuàries a la via pública per a dirigir-

los cap als recursos de reducció de danys i minimitzar la presència de xeringues a carrer i 
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contacten amb la ciutadania i actors de la zona (farmàcies, cossos de seguretat, comerciants, 

serveis i equipaments, xarxa comunitària, etc.).   

2.2 Seguretat  

Les intervencions per abordar les diverses facetes conflictives i il·legals derivades d’aquesta 

problemàtica es duen a terme de forma conjunta per part de les unitats territorials de Ciutat 

Vella dels cossos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), tal i com 

s’explica detalladament en anteriors informes. 

En els últims anys 2017-2018, s'han realitzat 74 entrades conjuntes a domicilis de les 

comissaries de Ciutat Vella dels dos cossos policials per temes de venda de drogues a pisos de 

Ciutat Vella, amb un agregat de 99 detinguts.  

Figura 2. Entrades conjuntes a domicilis en matèria de salut pública al districte de Ciutat Vella. 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. 2014-2018 

 

*Dades de gener, febrer i març, abril. 

Concretament en el barri del Raval, el 2017 es van dur a terme 30 entrades amb ordre judicial 

en matèria de salut pública fetes per les unitats de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana i els 

Mossos d’Esquadra. A aquesta feina, cal afegir 3 entrades més fetes per unitats d’altres 

districtes, així com les realitzades per la resta de cossos policials: sumant tota la tasca policial, 

arribaríem a 46 entrades a domicili efectuades al districte de Ciutat Vella, el 78% d’elles al barri 

del Raval. El total de persones detingudes en aquestes intervencions va ser de 60. 

Addicionalment, el servei de prevenció d’il·lícits penals que puguin estar relacionats amb 

aquesta problemàtica al Raval (com furts o receptacions associats al consum de drogues, 

incloent l’horari nocturn) han donat com a resultat 141 persones detingudes o denunciades 

penalment. 

S’ha intensificat la proactivitat i la relació amb els Jutjats, fent un treball de conscienciació de 

les problemàtiques associades, molèsties provocades i la necessitat d’accelerar algunes 

investigacions.  
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Per augmentar l’efectivitat de les intervencions policials, s’ha implementat un protocol de  

coordinació entre la Guàrdia Urbana, neteja, la brigada municipal i serveis jurídics de Districte 

dirigit a agilitzar al màxim el tapiat de pisos intervinguts per evitar noves ocupacions–

contactant proactivament amb la propietat perquè ho facin o per aconseguir el seu permís per 

a fer-ho de forma subsidiària. El 2017 es van tapiar/recuperar 12 pisos dels 37 que es va entrar 

per ordre judicial, el que suposa un 33%. 

S’han reforçat les accions de prevenció i dissuasió (és a dir l’increment del nombre de 

patrulles policials uniformades a la zona, pràcticament doblant les patrulles del Raval, encara 

que cal tenir en compte que aquestes no poden interferir en les investigacions en marxa, que 

es duen a terme fonamentalment de paisà) i les accions relacionals i de devolució 

d’informació al veïnat i el teixit associatiu.  

La problemàtica de la venda de drogues s’ha incorporat com a punt a tractar a les sessions de 

la Junta Local de Seguretat de Barcelona, (òrgan on es reuneixen tots els cossos de seguretat), 

i de la Junta Local de seguretat de Ciutat Vella, per tal d’assolir un compromís de priorització i 

coordinació a l’hora d’abordar la problemàtica a la ciutat, i especialment al barri del Raval.  

Globalment s’han dedicat prop de 10.000 hores de servei invertides (6.500 extraordinàries i 

3.000 ordinàries de complement del Grup de Delinqüència Urbana de GUB). Arran de 

l’avaluació d’aquesta intervenció s’han plantejat un nou conjunt d’actuacions intensives per al 

període comprès entre el mes de març i el mes de desembre de 2018. 

2.3 Habitatge  

Per prevenir les ocupacions amb finalitat de venda de drogues i mobilitzar habitatges per al 

lloguer s’ha desenvolupat una tasca proactiva de detecció dels habitatges que es troben sense 

ús i de comprovació sobre el terreny de la situació real de cadascun dels pisos detectats, 

visitant-los un per un; amb la premissa de que la millor manera d'evitar que un pis es dediqui a 

aquesta activitat il·legal és que hi visquin famílies de forma normalitzada. 

La identificació dels pisos buits va partir del cens de pisos buits realitzat per la Regidoria 

d’Habitatge i rehabilitació durant el 2017, i s’ha anat enriquint i ampliant gràcies a la 

informació proporcionada per comprovacions in situ realitzades pel Districte, la coordinació 

amb la Regidoria i la informació proporcionada pel propi veïnat i per altres serveis municipals.  

Un cop detectat l’habitatge en desús l’Ajuntament cerca la informació de referència de la 

propietat (tasca no sempre fàcil ni ràpida) i s’hi contacta per a explicar la greu problemàtica 

d’accés a l’habitatge i de venda de drogues existent al barri. L’objectiu és demanar la seva 

col·laboració per a que tapiïn, en un primer moment, i posteriorment i el més aviat possible 

mobilitzin els pisos buits per afrontar aquesta problemàtica, ja sigui en el mercat lliure o 

passant a una cessió a la borsa de lloguer de l’Ajuntament. La possibilitat d’incorporar-lo a la 
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borsa de lloguer implica una garantia de cobrament del lloguer, beneficis en els ajuts per a la 

rehabilitació i facilitats de tramitació a través de l’assessorament tècnic i jurídic de 

l’Ajuntament. En el cas de detectar deficiències en la conservació de pisos, es posa en contacte 

la propietat amb els serveis de rehabilitació i s’informa de les ajudes i subvencions públiques 

existents per realitzar el correcte manteniment de les finques, iniciant alhora procediments de 

sanció si s’escau. Fins al moment s’han examinat 52 habitatges propietat d’entitats financeres 

per a valorar la instrucció d’expedients de disciplina d’habitatge per la desocupació 

permanent, realitzant-se 34 inspeccions que han generat 3 expedients sancionadors.  

En els casos de pisos o locals identificats i que estan ocupats per a activitats de venda de droga 

es promou que es facin càrrec de la problemàtica, iniciant la denúncia de desallotjament en els 

casos en que no ho està i establint la màxima coordinació possible amb les intervencions 

policials en marxa.  

2.4 Espai públic 

En aquest àmbit l’objectiu és intervenir a l'espai públic reforçant la neteja, el manteniment, 

l’enllumenat, etc. per tal de millorar la percepció del veïnat i revertir la sensació d’inseguretat i 

degradació.  

A nivell de neteja des de l’estiu de 2017 s’han reforçat els serveis, consistent en: 

a. Reforç recollida xeringues: de 1 a 2 cops al dia 

b. Reforç de neteja a pressió amb aigua dels focus de pudors i orins: ampliació de 
freqüència i de carrers.  

c. Especial atenció a retirada de bosses i buidat de papereres: 3 passades mínimes 
diàries en cadascun dels torns de matí i de tarda. Reforç de retirada de mobles de 
matí i de tarda.  

d. Ampliació d’horaris del servei ordinari als matins des del mes d’agost.  

e. Creació d’un nou servei específic que va fent rotació per aquests espais prioritaris 
per garantir poder acomplir amb la càrrega de treball i els horaris de pas definits. 

 

Aquest reforç ha suposat un increment de plantilla de 4 persones més (2 per torn) i un 

increment de la freqüència amb què passen els serveis de neteja, passant d’un mínim de 3 a un 

mínim de 7 passades diàries al llarg d’una ruta que inclou els carrers de:  

 Florista de la Rambla, Hospital, Egipcíaques, Roig, Aurèlia Capmany, Riera Baixa, 
Picalquers, Malnom, Aurora, Carretes, Sant Pacià, Riereta, Vistalegre, Cera, Sant 
Llàtzer, Reina Amàlia i Sant Antoni Abat.  

 Lluna, Guifré, Cardona, Ferlandina, Lleó, Paloma, Tigre, Sant Vicenç, Sant Erasme, 
Sant Gil, Sant Pacià i Nou de Dulce.  
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Pel que fa al manteniment de l’espai públic, a partir de finals de 2016 es van identificar i 

planificar les millores necessàries a la zona 4 per tal d’acompanyar el procés de trasllat del CAS 

Baluard. Al juliol de 2017 es va realitzar una auditoria de les millores a incorporar a les zones 1 

i 2 a partir de la sistematització de les instàncies i queixes ciutadanes rebudes així com de les 

prioritzacions dels tècnics/es de barri i la Guàrdia Urbana. Al mes de setembre es va procedir 

de la mateixa manera, realitzant l’auditoria d’espai públic a la zona 3. 

Les actuacions a dur a terme van des de la reparació del paviment, la millora o reparació de 

l’enllumenat, la reposició de pilones, la neteja de contenidors, o la replantació d’arbrat, entre 

d’altres actuacions. La taula següent mostra el percentatge d’intervencions executades fins al 

moment sobre el conjunt d’intervencions planificades en aquesta primera fase. 

Taula  2. Actuacions de manteniment espai públic fase 1 - per zones  

 NOMBRE D’ACTUACIONS 
PLANIFICADES 

% D’ACTUACIONS 
EXECUTADES 

Zona 1 12 83,3% 

Zona 2 18 94,4% 

Zona 3 13 92,3% 

Zona 4 35 100% 

En els casos en què el problema de manteniment és d’un propietari privat, des del Districte 

s’ha instat a aquest propietari perquè es faci càrrec de la neteja o reparació o bé permeti fer-

ho a l’Ajuntament de forma subsidiària.  

Plànol 2. Actuacions de manteniment espai públic 
zona 1 (fase 1) 

 

Plànol 3. Actuacions de manteniment espai públic 
zona 2 (fase 1) 

 

Plànol 4. Actuacions de manteniment espai públic zona 3 (fase 1) 
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3. Principals novetats 2018 

3.1 Salut  

Durant els primers mesos de 2018 s’han consolidat els serveis existents.  

A nivell dels educadors i educadores de carrer, es va posar especial atenció a les zones del C. 

de Príncep de Viana i els Jardins de Sant Pau del Camp, a banda de les ja esmentades en 

informes anteriors:  

- Voltants de les escoles Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, Vedruna Àngels i Labouré  

- Carrers d’en Roig, Duran i Sanpere, Egipcíaques, i Jardins de Rubió i Lluch 

- Carrers Riereta, Vistalegre, Carretes i Reina Amàlia 

- Carrers Sant Gil, Sant Vicenç i Cardona 

- Jardins de Dolors Aleu 

 

S’ha abordat monogràficament la problemàtica de la venda de drogues al Raval a la darrera 

sessió del Grup de drogues de Barcelona del 26 de febrer (grup de treball sobre la 

problemàtica de les drogues composat per representants de tots els partits municipals). S’ha 

constituït un subgrup de treball per a fer-ne seguiment que es reunirà periòdicament, la 

primera sessió el proper 28 de maig. 

3.2 Seguretat  

Al barri del Raval, durant els tres primers mesos de 2018 s’han dut a terme 15 entrades a 

domicilis amb ordre judicial en matèria de salut pública fetes per les unitats de Ciutat Vella de 

la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.  
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Taula  1. Entrades realitzades per les comissaries de CME/GUB de Ciutat Vella al Raval – gener, 

febrer i març de 2018 

MES D’ENTRADA ADREÇA  

Gener 
C. Lancaster 

C. dels Salvador 

Febrer 

C. del Carme 

C. del Marquès de Barberà 

C. de la Verge 

Març 

C. Picalquers 

C. Reina Amàlia 

C. Reina Amàlia 

C. Sant Pacià 

C. Botella 

C. Robador 

C. Arc de Sant Agustí 

C. Paloma 

C. Paloma 

C. Riera Alta 

 

Dels pisos investigats amb entrada judicial amb la implantació dels protocols de coordinació 

s'han aconseguit tapiar/recuperar el 74%, el que suposa una millora molt significativa respecte 

el 33% de 2017. 

El reforç policial s'ha efectuat els set dies de la setmana en diferents torns, en concret el passat 

mes de març s'han destinat 1.464 hores de servei a la zona i pel mes d'abril hi ha previstes 

aproximadament les mateixes.  

Gràfic: Treball realitzat pels equips uniformats 
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Pel que fa a les ocupacions, se n’han evitat 4 des de principi d’any.  

 

3.3 Habitatge  

Durant el mes de març s’ha continuat ampliant el nombre de pisos buits identificats i en 

seguiment al barri del Raval. Fins al moment, a data de 3 d’abril de 2018, s’està treballant amb 

un total de 360 pisos, en una llista dinàmica i canviant. Es tracta de pisos identificats en algun 

moment com a buits o ocupats amb finalitats de venda de drogues. Sobre aquesta base de 

dades es comprova i fa seguiment de la seva situació.  

Figura 3. Distribució dels habitatges en seguiment del Raval 
 

 

 

 

 

Figura 4. Propietat dels habitatges 
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Figura 5. Estat dels habitatges en seguiment 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolució de la intervenció en habitatges buits 

 

Si bé està resultant molt dificultós aconseguir les dades de contacte dels propietaris, fins al 

moment s’ha contactat amb els propietaris de 169 habitatges. S’ha aconseguit l’acord de 34 

d’ells per a poder-los destinar a la borsa de lloguer de l’Ajuntament, dels quals ja s’han 

formalitzat 10 cessions. Aquesta via es veu limitada per la manca de disposició a col·laborar de 

bona part dels propietaris. En els casos en què no hi ha aquesta voluntat, es treballa perquè la 

propietat mobilitzi directament el pis en el mercat lliure, o per a que s’incorporin mesures de 

seguretat.  

Figura 7. Situació actual dels resultats de la gestió en habitatges buits contactats del Raval 
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Pel que fa als habitatges de titularitat municipal, el mes de març es va presentar la revisió del 

conjunt del parc municipal d’habitatge públic de lloguer que ha dut a terme per primera 

vegada de forma exhaustiva l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona 

(IMHAB) per tal de detectar situacions irregulars.  

Es van visitar a tota la ciutat un total de 6.274 pisos un per un per comprovar els contractes i 

verificar i actualitzar les dades de les famílies usuàries, comprovant que l’habitatge municipal 

de lloguer s’utilitza de manera correcta en el 96,3% dels casos. En els casos irregulars s’han 

iniciat les actuacions correctores necessàries, incloent la interposició de demandes davant dels 

tribunals quan s’escau.  

En el barri del Raval es van detectar un total de 10 habitatges ocupats amb indicis per a 

desenvolupar activitats relacionades amb la droga, sobre els quals ja s’han interposat les 

corresponents denúncies i/o s’han iniciat altres comprovacions i inspeccions .  

Un dels casos identificats, al carrer Reina Amàlia, en les darreres setmanes es va realitzar una 

intervenció policial que va fer cessar l’activitat delinqüencial. Aquesta mateixa setmana el 

darrer veí ha estat reallotjat i l’edifici ha estat finalment assegurat mentre s’inicia el procés de 

rehabilitació.  

Respecte una altra de les promocions municipals on s’ha detectat aquest problema l’IMHAB ha 

elaborat un Pla de gestió integral qualitativa de la promoció per als anys 2018-2018, preveient 

diversos espais de coordinació interna i comunicació amb els veïns, 11 accions específiques i 

uns recursos extraordinaris i específics de 15.000 euros. El pla pretén cercar respostes i definir 

actuacions des d’una perspectiva integradora tant de les polítiques de foment de la 

convivència, de comunicació i participació, com les policials i de resolució pacífica de 

conflictes. L’objectiu és garantir el bon ús i estat de les instal·lacions i elements comuns de la 

finca i afavorir el benestar comunitari del veïnatge, per això el pla està enfocat a treballar de 

forma directa cadascuna de les situacions i problemàtiques que es donen en aquestes finques. 

3.4 Espai públic  

En quant a la neteja es mantenen els reforços establerts anteriorment. Addicionalment, durant 

els darrers mesos s’ha reforçat també la freqüència amb què passen els serveis de neteja pel C. 

Príncep de Viana, reforç que continua vigent. 

Durant els mesos de març i abril de 2018 s’ha realitzat una segona auditoria, que ha tingut com 

a fruit la planificació de noves intervencions a les zones 2 i 4 del pla de xoc, tal i com s’indica a 

la taula 3.  

Taula  3. Actuacions de manteniment espai públic fase 2 - per zones  
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 NOMBRE D’ACTUACIONS 

PLANIFICADES 

% D’ACTUACIONS 

EXECUTADES 

Zona 2  26 0% 

Zona 4  34 38,24% 

 

Plànol 4. Actuacions de manteniment espai públic 
zona 2 (fase 2) 

 

Plànol 5. Actuacions de manteniment espai públic 
zona 4 (fase 2)   
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3.5 Espais de coordinació i seguiment  

S’han produït noves reunions del grup de coordinació intersectorial on participa Alcaldia, el 

Districte de Ciutat Vella, el Comissionat de Salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 

Comissionat de Seguretat, i la Regidoria d’Habitatge.  

Per a promoure la cooperació i coordinació interadministrativa:  

a. S’ha plantejat aquesta problemàtica en les darreres sessions de la Junta Local de 
Seguretat de Barcelona (7 de febrer) i de Ciutat Vella (16 de gener i 12 d’abril).  

b. Reunió de l’Alcaldessa Ada Colau amb responsables del cos de Mossos d’Esquadra al 
mes de febrer 

c. Reunions amb fiscalia de Barcelona 

Com a rendició de comptes i debat amb veïnat i altres actors, el 18 de gener de 2018 es va 

celebrar la segona sessió de la comissió de seguiment sobre aquesta problemàtica. 

Addicionalment també el 21 de febrer de 2018 l’Alcaldessa es va trobar amb veïnat afectat. 

 

 

 


