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INTRODUCCIÓ 

Som a les portes del Nadal més atípic de les nostres vides, com atípics estant sent els darrers 

mesos farcits de confinaments, estats d’alarma i toc de queda. Malauradament, aquest 

Plenari ha de tornar a ser semipresencial per tal de garantir les mesures sanitàries que 

tenen per objectiu evitar els contagis i la propagació de la Covid19, unes mesures que ja 

tenim incorporades en el nostre dia a dia i que ens obliguen a controlar els aforaments en 

les activitats a la via pública, fires (com la de Santa Llúcia), en els comerços, i també en tots 

els òrgans i espais que promovem des del Districte. 

El Districte de Ciutat Vella no ha deixat d’impulsar les seves polítiques públiques ni la 

participació veïnal, malgrat que ho hàgim de fer en un format diferent. En aquest sentit, 

vam innovar en els consells de barri aconseguint una alta afluència i una participació molt 

rica. Cal destacar que va ser molt ben rebuda la incorporació del servei de subtitulació 

simultània que es podia llegir en diverses pantalles distribuïdes en l’espai del Consell per 

garantir que les persones amb problemes de visió o oïda poguessin seguir les diverses 

intervencions de la millor manera. A més, haver celebrat els consells a la via pública va 

permetre la participació de persones que tradicionalment no acudeixen als òrgans de 

participació com aquests. La resta d’òrgans de participació i de govern estan essent 

semipresencials o bé totalment virtuals i, malgrat alguns problemes puntuals i el fet que no 

és el mateix la presència física que la virtual, en fem una valoració positiva. 

Com diem, doncs, l’impuls de les polítiques del Districte s’està veient modificada però no 

aturada en aquesta situació, i per aquest motiu després de mesos de pausa, hem reiniciat el 

procés participatiu del Pou de la Figuera, o del Forat de la Vergonya, en el que alternem els 

formats presencials i els virtuals. Juntes elaborarem un pla d’acció integral per millorar la 

vivència quotidiana al Forat i el seu entorn, fomentant la coordinació entre equipaments, la 

col·laboració público-comunitària i la dinamització de plantes baixes, entre d’altres. 

En aquest Informe hem incorporat un resum de la situació de la pandèmia al Districte amb 

les dades de l’Agència de Salut Pública. És una informació que es pot consultar en obert a la 

web de l’ASPB i de la que fem seguiment per emprendre accions de prevenció i 
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pedagògiques, com el seguit de reunions amb col·lectius diversos dels nostres barris i el 

reforç en la comunicació. La pandèmia ha provocat l’acceleració de la posada en marxa de 

serveis que ja estaven previstos i d’altres que s’han pensat fruit de la nova realitat, com el 

projecte Concilia, les aportacions especials per als casals comunitaris o el servei de 

distribució de béns i mercaderies de comerç de proximitat al que ja s’han incorporat 70 

comerços. 

D’entre les accions empreses en els darrers mesos vull destacar el reforç de neteja que es 

durà a terme fins a finals d’aquest any, i que preveu un increment dels recursos, tants 

humans com de maquinària per actuar de forma intensiva en els paviments i en les parets 

dels barris del Districte. S’han sumat 18 persones a l’equip de neteja habitual, i 3 màquines 

fregadores i 1 d’aigua a pressió que permetrà netejar a fons els paviments de tots els barris 

en un moment en el que hi ha menys massificació de vianants al carrer. Es tracta d’una 

neteja més intensiva quantitativament i qualitativa, que permetrà focalitzar-se en els 

paviments porosos i de difícil tractament del Districte. A més, ja s’han netejat més de 2.000 

pintades de les parets (públiques i privades) i s’està treballant amb les associacions de 

comerciants per netejar les persianes dels comerços. 

I per acabar l’Informe, he deixat per al darrer punt una de les alegries que hem tingut en les 

diverses setmanes, i que és la finalització de les obres de la plaça de Sant Miquel. Per fi, 

després de dècades de reivindicació veïnal i d’unes obres que se’ns han fet molt llargues, 

per fi, deia, ja podem gaudir d’una plaça en la que hem més que duplicat la superfície de joc, 

i que, de fet, és bona part d’ella un espai jugable. A més hem incorporat més arbres (menys 

dels que ens agradaria per la impossibilitat de plantar-ne més degut a les importants restes 

arqueològiques del subsòl) i hem duplicat els bancs i la il·luminació. És una de les 

intervencions més simbòliques del Pla de Barris del Gòtic Sud, i estem molt satisfetes de la 

intervenció, a la vista de l’ús que s’està donant de l’espai. Sens dubte, la canalla i les famílies 

del Gòtic porten setmanes gaudint-ne. 

I per acabar, us vull desitjar que gaudiu de les festes de Nadal ja sigui amb la canalla a la 

plaça de Sant Miquel o passejant pels nostres carrers i places i visitant i consumint en el 

comerç de proximitat, el que cuida els barris i atén a les nostres necessitats. Bones festes!  
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1. PARTICIPACIÓ 

Consells de Barri  

La nostra determinació per garantir la participació dels veïns i veïnes en els afers del 

districte ha permès dur a terme els Consells de Barri complint totes les mesures de 

prevenció i seguretat dictaminades pel Procicat a finals de setembre i començaments 

d’octubre. Per tant, aquests han estat els primers Consells de Barri des de l’inici de la 

pandèmia i s’han dut a terme en algunes places del districte, esdevenint àgores i permetent 

que aquella ciutadania que no acostuma a participar en aquests espais ho hagi pogut fer. 

Les actes de tots els Consells es poden trobar en el següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Consell de Barri de la Barceloneta 

El Consell de Barri de la Barceloneta es va celebrar el passat 8 d’octubre a la plaça del Poeta 

Boscà. Hi van participar 16 entitats i 21 veïns i veïnes.  

L'ordre del dia va ser el següent: 

● Punts informatius: Obres i altres temes d'interès. Inspeccions. Terrasses. Neteja. 

Serveis de veïnatge i proximitat. Serveis socials. Educació. Reactivació i suport 

econòmic. Estat xarxa d’autobús. Pressupostos participatius. PAD. 

● Punt central: Conviure amb la pandèmia a la Barceloneta. Presentació de la mesura 

de govern de Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19, i la posada en 

comú de les accions vinculades a aquesta mesura. 

● Torn obert de paraules. 

Consell de Barri del Casc Antic 

El Consell de Barri del Casc Antic va tenir lloc el 13 d’octubre al claustre del Centre Cívic del 

Convent de Sant Agustí. Hi van assistir 21 entitats i 12 veïns i veïnes a títol individual.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
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 Els punts més rellevants que es van tractar van ser:  

● Punt informatiu: a destacar l'inici de les obres del Casal de Gent Gran a Mestres 

Casals Martorell el setembre de 2021. 

● Punt central: presentació de la mesura de govern per afrontar els efectes produïts 

per la pandèmia.  

● Torn obert de paraules: conviure amb la pandèmia al Casc Antic. Es va fer una 

dinàmica participativa per recollir propostes en l'àmbit econòmic, de salut i cures i 

de dret a la ciutat per a tenir-les en compte en la mesura de govern. 

Consell de Barri del Gòtic 

El Consell de Barri del Gòtic es va celebrar el 30 de setembre a la plaça del Rei. Entre entitats 

i veïnatge hi van assistir 30 persones.  

L’ordre del dia va ser el següent: 

● Punt informatiu: Obres Districte.  PAD i Pressupostos Participatius. Espais per les 

escoles al Gòtic. Campanya motos al Gòtic. Cap Gòtic. Millores enllumenat. Recollida 

pneumàtica. Neteja. Plans d’ocupació. Habitatge d'Ús Turístic. Autorització 

excepcional llicència de Terrasses. La Mercè 2020 al barri Gòtic. 

● Punt central: Conviure amb la pandèmia al Gòtic. Presentació de la mesura de 

govern de Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19, i la posada en comú 

de les accions vinculades a aquesta mesura. 

● Torn obert de paraules. 

Consell de Barri del Raval 

El Consell de Barri del Raval es va celebrar el 7 d’octubre a la plaça dels Àngels. Hi van 

assistir 15 representants de 13 entitats i 19 veïns i veïnes a títol individual.   

L'ordre del dia va ser el següent: 
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● Punt informatiu: Actuacions en marxa/previstes. Altres informacions d’interès: 

Explicació del procés participatiu dins el marc del Programa d’Actuació del Districte 

de Ciutat vella 2020-2023, del Pla Municipal i Pressupostos Participatius. Proposta 

Xarxa de comunicació comunitària del Raval. Modificació del Pla General Metropolità 

ampliació MACBA. 

● Punt central: Debat sobre línies d’acció post covid al nostre barri. 

● Torn obert de paraules:  

○ Llicència d’obra per una Residència d’estudiants als solars de Drassanes, 

voluntat veïnal de reivindicar usos de sòls per habitatge social. 

○ Demanda de revisió de les llicències d'establiments comercials que 

incompleixen normatives. 

○ Situació de seguretat i neteja a la zona dels entorns de CAS Baluard al Raval 

Sud. 

○ Situació de la pacificació i asfalt del Carrer Sant Antoni Abat. 

○ Procés de renovació de les Comissions de seguiment del Consell de Barri. 

Consells sectorials  

Consell de Dones  

Es va celebrar de forma telemàtica el 22 d'octubre. Es va comptar amb la presència de 15 

participants (8 en representació d'entitats i col·lectius del districte). 

El consell va començar amb la presentació per part de la Consellera de Feminismes i LGTBI 

de la mesura de govern "Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19". 

Posteriorment, es va fer una recollida de dubtes, esmenes i observacions sobre la mesura. 

D'altra banda, i en línia de les oportunitats que ofereix la mesura de govern, es va parlar de 

l'estratègia de treball conjunt de 2020-2021, amb l'objectiu principal de millorar els canals 

de comunicació i trobar espais i eines efectives de treball en xarxa entre entitats i 

administració. 

Finalment, es va parlar sobre l'organització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la 

Violència vers les Dones (25N), explicant l'activitat principal d'il·luminació de la façana del 
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districte, i recollint les necessitats de suport i/o acompanyament per adaptar les propostes 

de les entitats. 

Consell de Salut  

Es va celebrar de forma telemàtica el 9 de novembre. El Consell va començar amb la 

presentació per part de l’Agència de Salut Pública de Barcelona de les dades d’incidència de 

la COVID al districte que presenta una major afectació que en la primera onada. Per aquest 

motiu es van realitzar accions com el cribratge massiu a la zona del raval Nord durant el 

setembre on es va testar a 1.318 persones. 

Es va presentar la situació actual del procés per l’estudi de viabilitat de les possibles 

ubicacions pel nou CAP del Gòtic, pendent de prioritzar a finals d’aquest any. 

Finalment, el punt principal tractat al Consell va ser la situació de l’atenció primària al 

districte, com estan treballant i s’estan organitzant els CAPs durant aquesta emergència 

sanitària i poder resoldre els dubtes i recollir els neguits de les entitats participants. 

Consell Educatiu Municipal de Ciutat Vella 

El 24 de novembre va tenir lloc el Consell de manera virtual amb l’assistència de 

representants de tots els sectors que hi participen. 

La sessió es va centrar en els temes d’escolarització al districte, dades de matrícula, mesures 

específiques i valoració d’inici de curs. 

Les Escoles Bressol Municipals es van poder obrir amb normalitat seguint els Plans 

d’Obertura per al curs 2020-2021. Aquest curs, degut a la situació especial, encara n’hi ha 

places vacants que s’aniran cobrint en funció de les llistes d’espera o, en cas de que no hi 

hagi, de les noves demandes. 

A P3 i a 1r d’ESO, l’augment de preinscripció escolar va determinar que s’obrís un grup més 

de P3 a l’Escola Collaso i Gil i un grup de 1r d’ESO a l’Institut Milà i Fontanals. A P3 hi ha 

hagut un descens en la matrícula en les escoles concertades. 

Al mes de setembre, tots els centres educatius tenien definits i aprovats pel seu Consell 
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Escolar el Pla d’Actuació per al curs 20-21. Van poder obrir amb normalitat i estan fent les 

actuacions d’acord amb les mesures que marca el Departament de Salut. El CEB ha creat 

l’Oficina Edusalut, per a la gestió de tots els temes relacionats amb el Covid. A Barcelona el 

seguiment es fa des de la Taula de Ciutat Escoles i Covid. 

El Consorci d’Educació va explicar el Pla de Millora de les Oportunitats Educatives, amb un 

pressupost especial adreçat a centres educatius amb alta vulnerabilitat i el desplegament 

del Pla d’Educació Digital de Catalunya que inclou el repartiment d’ordinadors a tot el 

professorat, a tot l’alumnat de 3r, 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i a 

alumnat de 1r i 2n d’ESO i 5è i 6è de primària que no tinguin dispositius. També inclou el 

repartiment de MIFI als centres educatius de titularitat pública i concertada per dotar de 

connectivitat a l’alumnat que no disposa d’aquest recurs a les seves llars. 

Seguidament es van exposar dos projectes de ciutat relacionats amb l’espai públic i les 

escoles. Primerament “Ampliem Espais Escolars” amb l’objectiu de què els centres disposin 

d’espais suficients tant per als aprenentatges com per les estones d’esbarjo o el temps de 

migdia.  

En segon lloc, el programa “Protegim les Escoles” que pretén crear entorns escolars com a 

llocs de trobada, segurs i confortables.  

Finalment el Consell Educatiu de Ciutat Vella va aprovar una Declaració instant a la 

Generalitat a l’aprovació del Decret de la programació de l'oferta educativa i del 

procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 

El 14 de desembre es realitzarà un Consell Educatiu extraordinari per compartir amb la 

comunitat educativa la situació actual en els centres escolars, famílies, associacions i 

entitats socioeducatives, esportives i de lleure i per presentar i establir un diàleg sobre la 

Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19, especialment les 

accions relacionades amb educació. 

Consells d’Equipaments esportius 

En tots els consells d’equipament esportiu, que s’han fet presencialment els dies 7 i 21 
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d’octubre, s’ha destacat la dificultat de l’any 2020, l’obligatorietat de tancar durant alguns 

mesos i la pèrdua d’abonats i la conseqüent impossibilitat de tancar l’any amb un exercici 

equilibrat. Els equipaments esportius estan amatents a com es desenvolupa l’any 2021 per 

saber si poden recuperar el nivell d’activitat i eixugar les pèrdues de l’any 2020. 

Consells d’Equipaments culturals 

En els consells d’equipament cultural, que s’han celebrat de manera telemàtica els dies 4 i 

18 de novembre i el 9 de desembre, s’ha explicat la trajectòria de l’any 2019, que va ser 

molt correcta, les dificultats de l’any 2020 i la pèrdua d’usuaris com a conseqüència de la 

pandèmia. S’espera un inici de 2021 també dificultós i els equipaments s’han preparat ja per 

oferir la seva proposta cultural de forma telemàtica. 

Calendari d’òrgans de participació del primer trimestre 2021  

Des del Districte de Ciutat Vella hem treballat en el calendari dels Òrgans de Govern i de 

Participació del primer trimestre de 2021, que presentem a continuació: 

Òrgans de Govern 

Plenari del Consell del Districte de Ciutat Vella: 18 de març 

Òrgans de Participació 

Audiència Pública del Districte de Ciutat Vella: 18 de febrer 

Consells de Barri: 

● Barceloneta: 15 de febrer 

● Raval: 16 de febrer 

● Casc Antic: 17 de febrer 

● Gòtic: 23 de febrer 

Consells sectorials: 

● Consell Escolar: 24 de febrer 

● Consell d'habitatge: 11 de març 

● Consell de Dinamització Econòmica: 30 de març 
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● CEM Ciutadella: 31 de març 

● CEM St. Sebastià: 31 de mar 

● CF La Catalana: 31 de març 

Recomanem estar atentes a les actualitzacions al web del Districte per possibles canvis en 

aquestes dates o en el format de realització d’Òrgans. 

2. PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA  

El Pla Integral del Pou de la Figuera té l'objectiu de fomentar i portar a terme amb el veïnat, 

entitats i serveis, un conjunt d’accions que ajudin a millorar la vivència quotidiana d’aquest 

àmbit al voltant del Pou de la Figuera. Aquest objectiu s’assolirà mitjançant la generació de 

noves oportunitats i la potenciació dels usos veïnals i comunitaris procurant revertir les 

dinàmiques excloents i treballar per afavorir la cohesió social. 

El Pla compta amb línies de treball específiques com són les possibles millores a l’espai 

públic, la dinamització de les plantes baixes, el treball específic amb els joves, les 

dinàmiques i activitats veïnals, etc. Les diferents línies de treball es concretaran a mesura 

que siguin treballades amb el procés de participació que s’està desplegant entre els darrers 

mesos del 2020 i els primers del 2021.  

Procés de participació del Pla d’Actuació del Pou de la Figuera  

Els objectius principals del Pla d’Acció i del procés de participació són:  

● Fomentar i portar a terme amb el veïnat, entitats i serveis un conjunt d’accions que 

ajudin a millorar la vivència quotidiana en aquest espai. 

● Revertir dinàmiques excloents i treballar per afavorir la cohesió social mitjançant la 

generació de noves oportunitats i la potenciació dels usos veïnals i comunitaris. 
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Els àmbits sobre els quals es participa són els següents:  

● Dinamització de l'activació econòmica: Inclou el conjunt de propostes relacionades 

amb les plantes baixes o les possibilitats de millorar el dinamisme comercial i 

econòmic de l’àmbit d’actuació. També projectes formatius i ocupacionals per joves.   

● Usos i dinàmiques de l’espai públic: Inclou el conjunt d’accions i esdeveniments que 

poden succeir a l’espai públic per tal de fer-ne un ús més veïnal. 

● Possibles millores de l'entorn físic de la plaça del Pou de la Figuera: Aquest àmbit 

inclou possibles millores consensuades amb el veïnat. 

● Comunicació comunitària i xarxa de relació: Inclou la creació de dinàmiques de 

relació entre els diferents agents de l’àmbit. 

Aquest procés de participació compta amb diferents sessions online i presencials, 

dissenyades tenint en compte la situació de crisis sanitària existent, i procurant la màxima 

diversitat i inclusivitat dels col·lectius participants: famílies i infants, joves, gent gran, taules 

comunitàries i associacions de comerciants, entre d’altres. 

El procés de participació consta de les següents fases:  
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Inici del procés de participació 

Creació de la Comissió de seguiment del procés de participació, que es reuneix a l’inici del 

procés (reunió realitzada el 18 de novembre) i al seu tancament (previst febrer del 2021). 

Desplegament del procés de participació  

Es duran a terme 8 sessions online i 3 presencials amb diferents col·lectius durant els mesos 

de novembre i desembre del 2020 i gener del 2021.  Es comptarà amb el suport d’un carretó 

a l’espai públic per apropar-se a les persones que no participen en les diferents sessions 

previstes. El carretó s’ubicarà en diferents espais als voltant del Pou de la Figuera el mes de 

desembre i de gener. També es faran unes marxes exploratòries amb perspectiva de gènere  

Paral·lelament, s’han desplegat algunes actuacions per donar visibilitat al procés 

participatiu, com la coordinació amb els tècnics de comerç del districte per posar 

il·luminació de Nadal a la plaça del Pou de la Figuera durant les festes.  

Tancament del procés de participació 

La previsió és tancar el procés al Febrer del 2021, i s’haurà de fer la validació tècnica i 

política abans de fer retorn al barri. 

3. DRETS SOCIALS 

Habitatge 

Actuacions en desnonaments  

Continuem amb la feina constant de treballar els casos de desnonaments coneguts pel 

Districte. En aquest Informe de Regidoria presentem les dades fins al 31 d’octubre de 2020. 

Les dades dels primers deu mesos de 2020 indiquen que s’han obert 149 expedients de 

desnonaments coneguts a Ciutat Vella. Ciutat Vella passa a ser el quart districte de la Ciutat 

pel que fa al nombre de desnonaments, precedit per Horta-Guinardó (153), Sants-Montjuïc 

(171) i Nou Barris (206). Cal destacar que aquests són els casos en els quals podem treballar 

i implicar tots els recursos municipals, gràcies a que la informació ha arribat a l’Oficina 

d’Habitatge o el Servei d'Intervenció en situacions de Pèrdua de l'Habitatge i/Ocupacions 
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(SIPHO), ja sigui per una visita programada, perquè ho ha detectat Serveis socials o perquè 

les mateixes persones afectades, moviments socials i veïnes han alertat de la situació. 

Tot i així, malauradament, les administracions no arribem a totes les persones i famílies que 

pateixen aquests processos, per aquest motiu és cabdal fer una acció conjunta per informar 

de la situació a l’Oficina d’Habitatge, situada a la plaça Salvador Seguí.  

En el següent quadre podeu veure el nombre absolut de desnonaments tractats a la ciutat 

per districtes durant els primers deu mesos de 2020. 

Districtes 1/1/2020 % 

31/10/2020 

Ciutat Vella 149 12,51% 

Eixample 140 11,75% 

Sants-Montjuïc 171 14,36% 

Les Corts 21 1,76% 

Sarrià-Sant Gervasi 51 4,28% 

Gràcia 63 5,29% 

Horta-Guinardó 153 12,85% 

Nou Barris 206 17,30% 

Sant Andreu 107 8,98% 

Sant Martí 130 10,92% 

Total 149 100,00% 

El barri més afectat de Ciutat Vella és el Raval, que fins al 31 d’octubre ha concentrat el 

56,38% dels desnonaments de Districte, amb un total de 84, seguit de Sant Pere, Santa 
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Caterina i la Ribera (24), el Barri Gòtic (21) i la Barceloneta (20). Aquests desnonaments han 

afectat, des del 1 de gener fins la 31 d’octubre de 2020 a un total de 318 veïns i veïnes, dels 

quals 108 van ser menors d’edat.  

Ciutat Vella Total adults Total menors 
d'edat 

Total persones 

Raval 130 66 196 

Gòtic 28 17 45 

La Barceloneta 24 12 36 

Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera 

28 13 41 

Total 210 108 318 

 

Pel que fa a les solucions definitives front al desnonaments informades al 2020, s’han 

aconseguit 291 solucions definitives front als desnonaments que, majoritàriament (234 

casos), han estat aportades per les persones afectades, cosa que no és negativa perquè 

aporta un component de proximitat que fa menys desagradable el canvi de casa després 

d’un procés traumàtic . Amb tot, i malgrat que des del districte i de la ciutat seguim 

utilitzant totes les eines possibles per fer front als desnonaments, aquestes xifres evidencien 

la insuficiència dels recursos municipals per fer front a la crisi habitacional de manera 

contundent. 

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

totes les eines per fer front a l'emergència habitacional i la prevenció del desnonament de 

famílies vulnerables a través de la negociació amb la propietat, la prevenció amb Serveis 

Socials, l’acompanyament en tràmits i en general durant tot el procés. 
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Continuem apel·lant a la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en la construcció 

d’habitatges per a Mesa d’Emergència i la urgència de modificar la Llei d’Arrendaments 

Urbans (LAU) per enfortir els drets de les llogateres. 

En el següent gràfic desglossem com s’han tancat els casos de desnonament fins a 31 

d’octubre de 2020. 

 

Ciutat Vella Mesa emergències 
o contingents 

Mediaci
ó ajuts 

Lloguer 
Social 

Recurs 
habitacional 

Borsa 
Mediació 

Borsa 
reallotjament 

Solució 
pròpia 

Total 

Raval 12 5 6 13 0 0 157 193 

Gòtic 2 0 1 0 2 2 17 24 

La 
Barcelonet
a 

4 0 0 2 0 0 25 31 

Sant Pere, 
Santa 
Caterina i la 
Ribera 

3 0 2 2 0 1 35 43 

Total 21 5 9 17 2 3 234 291 

  

Obres en habitatges municipals  

Des del darrer Informe de Regidoria no s’ha fet cap nova licitació d’habitatges municipals al 

Districte de Ciutat Vella.  

En la taula següent es detalla l’estat dels habitatges en procés de rehabilitació per a 

projectes de cohabitatge: 
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Ciutat Vella Total habitatges Estat Data inici 

Passeig Joan de Borbó, 11 8 Obres setembre 2020 

 

En la taula següent s’especifica l’estat de les finques en procés de rehabilitació per l’IMHAB 

al Districte de Ciutat Vella: 

Ciutat Vella Habitatges Estat Dates Vacants 
Lliuram. 

Claus 
previsió 

Botella 16-16B 11 Licitació obres 
1er semestre 

21 
11 març-23 

Hospital, 116 17 Redacció projecte 
1er semestre 

21 
2 oct-23 

Lancaster 7-9-11 29 Redacció projecte 
1er semestre 

21 
3 gen-24 

Pg. Joan de Borbó 
44 

18 
Rehabilitació 

delegada 
N/D 13   

Reina Amàlia 10 8 
Rehabilitació 

delegada 
N/D 7   

Robador 25-27 13 

Fase de repassos, 
pendents 

subministres, 
cèdules... 

1er semestre 
21 

13   

Robador 33 20 Obres Fase 1 
reallotjament 

en procés 
12   

Robador 43 7 Lliurament edifici 
1er semestre 

21 
7 1 trim 21 

Arc de Sant Pau 13 8 Finalitzat set-19       

Sant Pere Mitjà 65 5 Finalitzat maig-19       

  136         

 

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

Les darreres dades facilitades són d’atencions a data 2 de juny de 2020. Degut a la situació 

de pandèmia, es van habilitar nous canals d’atenció telemàtica a les Oficines d’Habitatge, fet 
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que ha retardat l’extracció de dades d’atencions als districtes, les quals es disposaràn en 

còmput anual a l’informe de tancament d’any. 

Serveis Socials 

Atencions socials i ajuts econòmics als Centres de Serveis Socials  

El nombre d’atencions presencials i telefòniques acumulades en el Districte de Ciutat Vella 

des del 16 de març, data en que es va decretar l’estat d’alarma, fins al 27 de novembre, és 

de 50.581. 

Segons les dades facilitades per la Gerència de Serveis Socials, l’import acumulat dels ajuts 

econòmics que s’han atorgat des de Serveis Socials als veïns i veïnes de Ciutat Vella suposen 

el 20,95% dels ajuts atorgats al conjunt de la ciutat. L’import acumulat d’aquests ajuts des 

de l’aplicació de l’estat d’alarma el dia 16 de març de 2020 fins el 27 de novembre ascendeix 

a 2.884.727,98 euros.  

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

Socials del Districte des del decret d’estat d’alarma el dia 16 de març fins el 27 de novembre. 

 

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS    

Ciutat Vella Total 

Atencions UGA (presencials i telefòniques) 20.886 

Entrevistes presencials - Professionals 4.832 

Entrevistes telemàtiques (Professionals Tècnics) 24.655 

Visites a domicili - Professionals 208  

TOTAL 50.581  
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El quadre següent recull el resum d’ajuts econòmics que s’han atorgat des dels Centres de 

Serveis Socials del Districte des del mes de gener fins al mes de novembre de 2020. L’import 

total d’aquests ajuts ha estat de 3.934.947,42 euros.  

AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE   

Ciutat Vella Nº Ajudes 

Alimentació 5.320 

Escolar 53 

Generals 58 

Habitatge Manteniment 302 

Inserció Laboral 6 

Lleure 49 

Roba i Higiene Personal 44 

Salut 166 

Transport 81 

Habitatge Allotjament 1.995 

TOTAL 8.075 
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Salut i cures 

Dades de la covid-19 a Ciutat Vella  

Evolució dels casos de la covid-19 a Barcelona per districtes 

Durant les setmanes d’estudi, del  14 de setembre al 15 de novembre, s’han observat 

algunes diferències en l’evolució segons districtes, destacant l’increment de casos a nivell de 

ciutat a principis d'octubre, que van arribar al pic màxim cap al 25 d’octubre, i des de llavors 

estan disminuint. Alguns districtes, com Ciutat Vella, ja estan arribant a nivells baixos, com a 

meitats de setembre.  

En el cas de Ciutat Vella, els casos s’han mantingut sense grans pics durant tot el període, i a 

data 15 de novembre de 2020 aquest és el tercer districte que menys casos presenta (190), 

només superat per Gràcia (179) i Les Corts (102).   

 

 

Evolució de la incidència acumulada de la covid-19 per barris  

En el període del 31 d’agost al 15 de novembre, la segona onada de la covid-19 que s’ha 

donat en el mes d’octubre, va arribar a la màxima incidència la setmana del 19 al 26 

d’octubre i des de llavors està disminuint. Aquesta onada va afectar especialment al barri 

del Raval, que va ser del grup de barris amb màxima incidència a Barcelona. Però la 
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disminució observada a tota la ciutat també s’ha donat en el districte de Ciutat Vella, com 

els altres districtes, i actualment el barri del Raval, tot i tenir una incidència més alta que la 

del conjunt de la ciutat, no és del grup amb més alta incidència. 

És molt important que en l’actual fase de desescalada es mantinguin les mesures de 

prevenció de contagis (ex.: ús de mascareta, rentat freqüent de mans, distància física), ja 

que la major interacció social és un dels factors que pot fer que s’aturi la davallada, la qual 

cosa no seria gens desitjable ja que els nivells d’incidència són encara alts. 

Evolució de la incidència en homes (casos cada 100.000 habitants) 

 

Evolució de la incidència en dones (casos cada 100.000 habitants) 

 

Activitats al Raval amb comunitats per reforçar missatges de prevenció de la covid-19 



 

       Informe de Regidoria 

27 

Atès que la situació del Raval, per la seva singularitat socioeconòmica i cultural, necessita  

d’un abordatge diferent a altres indrets de la ciutat, des del Districte en col·laboració amb 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’han dut a terme diferents actuacions.  

Les principals accions han estat: 

● Reforç informatiu a la població des de l’equip del Pla de Veïnatge amb comunicació a 

la població general i específica als comerços. 

● Acostament específic a les entitats de les comunitat d’origen cultural divers a partir 

d’àudios amb les recomanacions bàsiques. 

● Realització de trobades informatives sobre la COVID amb referents de les entitats 

per donar eines per a que puguin transmetre de manera efectiva les mesures 

sanitàries indicades i esdevenir agents de salut en el seu context comunitari. 

Actualment s’està duent a terme una avaluació d’aprofitament de les sessions, per pensar 

en una segona edició, i s’estan dissenyant altres actuacions comunitàries. 

Infància i Joventut 

Projecte Concilia  

El projecte Concilia ofereix un servei de canguratge a demanda a les famílies sense xarxa de 

suport o falta de recursos econòmics. Es porta a terme a Erasme Janer, 8, sempre amb 

inscripció prèvia. Ofereix també servei de recollida d'infants a les escoles, sempre i quan 

sigui per portar els infants a l'espai Concilia, no per portar-los a altres espais. 

Fins el moment hi han hagut 538 canguratges, entre els 6 punts que hi ha a la ciutat, dels 

que 105 han estat al punt del Raval.  

La demanda és bastant alta, tant durant les tardes com el cap de setmana. 
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Feminismes 

Dia Internacional per l’eliminació de la Violència vers les Dones 

Enguany Ciutat Vella ha commemorat el 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació 

de la Violència vers les Dones, amb un ampli programa d'activitats que atesa la situació 

causada per la pandèmia, es van seguir en línia.  

Les accions més destacades que s’han dut a terme han estat les següents:  

● Façana iluminada de lila: La façana del Districte, de la plaça Vicenç Martorell, es va 

il·luminar de color lila de les sis de la tarda  a les deu del vespre.  

● Performance artística: Penjada de cartells reivindicatius al carrer en record de les 

dones assassinades durant l’any 2020. Exposició nines de tela en record de les dones 

assassinades durant l’any 2020. Instal·lació artística al vestíbul del Palau Alòs. 

● Dibuixem per crear el món que volem: Taller virtual a càrrec de la ilustradora Àfrica 

Fanlo on el dibuix ens va servir per invocar el món que volem: sense violència contra 

la dona i la natura. 

● RAI-Dona “Una habitación propia” amb Tasia Aránguez Sánchez: Xerrada amb Tasia 

Aránguez Sánchez, 25N sobre les violències estructurals i culturals que afecten a 

totes de les dones. 

● Rojo tabú: Taller de cocreació d’una obra d’art comunitari que va girar al voltant de 

la temàtica de la menstruació, el tabú i les vivències personals de cada cos 

menstruant. 

● Lliurament de premis de la 16a edició del Concurs per a l’eradicació de les violències 

de gènere. 

● Totes unides contra la violència vers les dones, juntes podem!: Monogràfic: Què és 

violència de gènere? 

● Unidones. “Encuentro Virtual sobre la Violencia de género”: Trobada virtual sobre 

violència de gènere. 8 dones artistes, activistes i feministes ens van presentar els 

seus treballs, testimonis i reflexions sobre la violència contra les dones a nivell 
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planetari i també sobre les seves experiències personals, com han viscut la violència 

en la pròpia pell. 

● Manifest de la Taula d´equitat de Gènere del barri de la Barceloneta, contra les 

Violències Masclistes 2020. 

● Tertúlia literària ‘Dones sense por’: Lectura d’una selecció de textos i posterior 

tertúlia al voltant del empoderament femení, per part de dones del grup Barceloneta 

Feminista. 

● “VIOLÈNCIES” (Art i Gènere) a cura de Sent i Crea: Aquesta mostra artística va tractar 

les violències vers la dona analitzades des de diferents angles.  

El programa sencer el podeu consultar a:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/25n-ciutat-vella-lliure-de-

violencies-masclistes_1008448 

Volem destacar l’esforç d’entitats i grups per adaptar el seu programa als moments de 

restriccions que vivim, fent les activitats online, per streaming, etc. 

4. CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 

Educació  

Cessió d’espais i equipaments a escoles. 

Els projectes Ampliem Espais Escolars i Protegim les escoles mencionats anteriorment són 

dos projectes de ciutat relacionats amb l’espai públic i les escoles.  

Ampliem els Espais Escolars té l’objectiu de què els centres disposin d’espais suficients tant 

per als aprenentatges com per les estones d’esbarjo o el temps de migdia. A Ciutat Vella 

actualment s’està gestionant: 

● Cessió de 4 espais d’equipaments per a activitats lectives. 

● Cessió de 16 espais exteriors per a ús de pati o per fer activitats lectives, amb el 

suport de 4 parelles d’agents cívics del Districte de Ciutat Vella. 

● Gestió dels accessos als centres educatius, amb 19 serveis de Protecció escolar de la 

Guàrdia Urbana i 3 parelles d’agents Cívics del Districte de Ciutat Vella. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/25n-ciutat-vella-lliure-de-violencies-masclistes_1008448
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/25n-ciutat-vella-lliure-de-violencies-masclistes_1008448
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● Reforç de la neteja, prèvia i posterior a l’ús dels espais, per tal que els infants trobin 

l’espai net i segur. 

Protegim les Escoles pretén crear entorns escolars com a llocs de trobada, segurs i 

confortables. Les accions van encaminades a: 

● Pacificació del trànsit en l’entorn escolar. 

● Aportació de condicions físiques per millorar la seva habitabilitat com a lloc d’estada. 

● Visualització de l’entorn escolar. 

● Implicació de les comunitats educatives i veïnals en la configuració i ús dels nous 

espais. 

A Ciutat Vella actualment s’estan fent les obres de millora a l’entorn de  l’escola Rubén 

Darío i de l’escola Pia Sant Antoni. Per l’estiu del 2021, s’està treballant en el projecte 

d’actuació de l’entorn amb les comunitats educatives de l’escola Pere Vila i l’institut Pau 

Claris; de l’EBM Canigó, l’escola Milà i Fontanals i l’institut Miquel Tarradell. 

5. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Pla de Desenvolupament Econòmic 

Baixos de Protecció Oficial (BPO)  

La situació causada per la covid-19 ha alentit la instal·lació dels projectes guanyadors de la 

segona convocatòria de BPO. La major part dels projectes estan a punt d’instal·lar-se en els 

locals municipals però encara no han obert la persiana. Els adjudicataris i els locals de la 

convocatòria de BPO 2019 són els següents: 

1.- Bugaderia Social (C. Francesc Cambó, 30-36),  2.- Llibreria Sant Jordi (C. Robador, 43), 3.- 

Fusteria Ecològica (C. Flassaders, 23),  4.- Ecomuseu dels gitanos ( C. de la Cera, 10),  5.- 

Fundació Apip-Acam    (C. Arc de Teatre, 13), 6.- Can Tria botiga ecològica (C. Carretes, 43),  

7.- Top Manta (C. Robador, 21), 8.-Mensakas (C. Santa Madrona 6-8, porta 2). 

Per altra banda, els locals de la primera convocatòria de BPO han reprès les seves activitats 

comercials o de servei després del tancament del primer confinament, amb l’excepció de la 

Galeria Stendhal, que va tancar el mes de juliol. 
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 Projecte Local 

1 BPO/24/2018 Oasiurbà C. Sant Ramon 6, Local 2 

2 BPO/26/2018 Associació esportiva Ciutat Vella C. Carretes 29 

3 BPO/19/2018 El Gecko con Botas C. Francesc Cambó 18-36 

4 BPO/32/2018 NOU HORITZÓ -Fundació Privada Quatre Vents C. Sant Ramon 6, Local 1 

5 BPO/25/2018 Associació Cultural TUDANZAS C. Sant Pere Mitjà 65 

6 BPO/08/2018 POST-INDUSTRIAL FASHIONSHOP C. Assaonadors 26 

7 BPO/27/2018 Nut Creatives S.L. C. Robadors 35-37 

8 BPO/31/2018 PIKNIK GALLERY / Galeria Stendhal C. Sant Ramon 1 

 

BPO Baixos de Protecció Oficial. tercera edició 

Se segueix preparant una tercera edició de la convocatòria de BPO, que es llançarà en els 

propers mesos. Aquesta convocatòria estarà orientada a donar suport a persones o 

iniciatives que estiguin patint especialment la crisi econòmica a causa de la covid-19. En 

aquest sentit, també es preveu una revisió de preus dels locals a la baixa per ajustar-los al 

màxim al context de crisi econòmica post-covid-19. 

Punt de Defensa dels Drets Laborals  

A nivell global (dels 3 punts presencials i el que s’ha habilitat telemàtic durant el període de 

confinament), els Punts de Defensa de Drets Laborals de Barcelona Activa, dedicats a 

l’assessorament gratuït sobre qüestions legals i drets laborals de les persones treballadores, 
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han atès, des de l’1 de gener i fins finals de novembre, més de 2.765 persones, les quals han 

realitzat 4.166 assessoraments.  

Les consultes han estat relacionades amb la Seguretat Social, en referència al cobrament de 

l’atur i altres indemnitzacions, així com dubtes sobre les prestacions lligades als Expedients 

de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i sobre l’extinció de contractes i acomiadaments. 

De les 2.765 persones ateses pel servei, 237 persones són residents de Ciutat Vella, que han 

realitzat 396 assessoraments. 

El servei de Punts de Defensa dels Drets Laborals és gratuït i s’hi accedeix amb cita prèvia 

trucant al telèfon 900 533 175, en horari de 9 a 18 hores, de dilluns a divendres. Per a més 

informació, es pot visitar el web: barcelonactiva.cat/dretslaborals (en castellà, 

barcelonactiva.cat/derechoslaborales). 

Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella  

El 19 de de novembre de 2020 es va aprovar en Comissió de Govern el conveni per la gestió 

del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella. És un conveni que el signen Foment de 

Ciutat, Barcelona Activa, el Districte de Ciutat Vella i Impulsem SCCL. L’import del conveni és 

de 99.600 euros i té una durada de 2 anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo anualment fins  

a 2 anys més. 

La finalitat d'aquest conveni és fixar la col·laboració entre les parts per tal que el "Banc de 

Recursos Mancomunats de Ciutat Vella" es pugui consolidar i tenir continuïtat en el temps, i 

esdevingui un projecte públic-comunitari, amb una governança per tant compartida, en 

l’àmbit de la mancomunació de materials per part del teixit associatiu, la reutilització, la 

promoció de l’economia circular de proximitat, la gestió de donacions amb la prevalença de 

l'interès general, la lluita contra el malbaratament i la gestió d’oportunitats ocupacionals per 

a joves del districte i persones en situació de vulnerabilitat. 

El Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella és un projecte de naturalesa públic-

comunitària, que té un triple objectiu: promoure l’ús compartit de materials per part del 

teixit comunitari del territori, a partir de la captació, la cessió lliure i el préstec; crear 
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oportunitats d’inserció ocupacional per a joves a partir de les potencialitats del territori i 

evitar el malbaratament de recursos a partir del reciclatge i la reutilització. 

L’activitat del Banc continua amb la realització de les següents accions: 

● Servei de repartiment de productes de comerç de proximitat: Aquest servei, que es 

va posar en funcionament a finals del mes de juliol, compta amb 72 comerços 

adherits i ha realitzat 103 comandes fins a finals de novembre. 

● Gestió de les donacions rebudes (que rep el Districte o el mateix Banc) i repartiment 

a entitats del territori.: donació de 8 lots de material d’Abacus i preparació de 20 lots 

de roba (345 farcells de 10 peces en total). 

● Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure:  entre el mes 

d’octubre i novembre: 8 préstecs de material per a entitats i 3 serveis privats. 

Punt d’atenció a l’Activitat Econòmica  

Els resultats del PAAE durant els mesos que portem del 2020 són els següents: 

Taula 7. Dades acumulades des de l’inici del servei 

Acumulat des de gener 2020 

Tipus de servei Nº Total  
(acumulat + Oct) 

Dades Oct 

Total persones emprenedores 203   13 

Nombre sessions informatives ONLINE 
7 presencials  

  1 

Total de persones assessorades 160   15 

Nombre d’assessoraments -Inicials i de seguiment- 164   17 

Nombre d’empreses constituïdes 5   0 

Nombre agents econòmics assessorats  252  14  

Nombre d’assessoraments/accions amb agents 
econòmics 

341 18 (accions) 

Nombre de projectes actius 39   8 
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L’acompanyament a establiments comercials en el marc del programa “Comerç a Punt” s’ha 

reduït donat que els projectes estan derivats al programa de digitalització, la seva principal 

necessitat. Amb 3 d’aquests comerços sí que es realitzen accions en paral·lel però molt 

puntuals vinculades a temes de finançament. 

En relació a l’assessorament a projectes beneficiaris del programa de BPO, s’ha fet 

seguiment de sis dels projectes per analitzar la situació actual i valorar si el PAAE pot fer 

acompanyament en temes concrets com són l’àmbit del màrqueting-publicitat-promoció, 

treball col·laboratius amb el territori, o la revisió dels estats financers. 

Hem reprès també, durant el mes d’octubre, les reunions de treball amb les entitats 

d’acompanyament a l’emprenedoria al territori. Es treballa de forma conjunta en la 

generació d’idees i accions per afavorir la consolidació dels projectes empresarials 

acompanyats, per propiciar la visita de persones consumidores al territori així com accions 

de networking entre els mateixos projectes emprenedors, entre altres. 

Les línies obertes per acompanyar i posar en marxa projectes amb impacte en el territori, 

fins ara, són: 

Foment de les compres al territori: Fer d'enllaç i prospecció per fomentar les compres al 

territori  en el petit comerç. Vincular les necessitats de les empreses a iniciatives socials del 

territori.  

Servei de distribució de béns del comerç de proximitat: Crear vincles i aprofitar la visita als 

comerços per promocionar el mateix PAAE i les seves funcions, al mateix temps que 

visibilitzem el suport al comerç de proximitat.  S’ha assolit la xifra de 70 de comerços 

participants i s’han realitzat, fins ara en el global del servei, 88 comandes. En el mes 

d’octubre, han estat 44 les comandes gestionades, fet que fa palès el creixement en l’ús del 

servei. S’ha obert la possibilitat d’oferir el servei al mercat de la Barceloneta, tot i tenir 

certes reticències per males experiències passades amb serveis de repartiment per al 

mercat.  
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Gestió de donacions per part d’empreses: Aconseguir la vinculació comunitària, a través del 

Banc de Recursos Mancomunats, de les donacions que algunes empreses ofereixen al 

territori. 

Prospecció  de serveis per promocionar serveis d’Economia Social i Solidària: Connectar 

iniciatives dels barris amb empreses externes o del mateix territori per generar nous serveis 

i donar resposta a noves necessitats mitjançant el treball en xarxa. 

Prospecció d'hotels per detectar necessitats: Contacte periòdic amb associacions de 

comerciants i alguns hotels en particular per tal de plantejar la possibilitat de realitzar 

promocions conjuntes que vinculin activitat econòmica, comerç i cultura.                                                                                    

Es manté el contacte i treball en xarxa amb les associacions de comerciants del territori, 

amb la voluntat de generar sinergies, per exemple, amb projectes subvencionats dins de la 

convocatòria “Impulsem el que fas”. L’equip del PAAE assessora algun dels projectes per 

ampliar l’impacte al territori i que arribi als diferents barris del districte. 

Xarxa de Resposta Socioeconòmica  

A banda del punt de tramitació d'ajudes, la XARSE inicia trobades de suport emocional per 

les persones que més han patit durant aquesta crisi i formacions en economia domèstica, 

amb acompanyament personalitzat per a la gestió de l'economia personal. També ofereix 

suport i formació en  temes digitals a través dels agents TIC.  

Des del 20 de setembre el punt del Raval (que també atén a persones del Gòtic) s'han atès 

un total de 480 persones, que representen un total  de  2.122 acompanyaments individuals. 

6. LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 

Obres en curs  

Les obres que s’estan realitzant actualment són les següents: 

● Entorn escolar Escola Pia  a la Ronda Sant Pau (previst per finals desembre). 

● Carrer de Guàrdia (previsió de finalització febrer 2021). 
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● Adequació dels locals dels carrers Sant Oleguer 5-11 per a espai d’entitats (acabada, 

pendent d’electricitat i recepció) i Reina Amàlia 38 per a l’Ateneu Enciclopèdic 

(pendent d’electricitat i de recepcionar).  

● Urbanització placeta del carrer Boquer (finalitza finals de desembre). 

● Parc Rehabilitació dels elements comuns de l’edifici del carrer Robador 33 (sense 

previsió per Foment). 

● Rehabilitació de l’edifici de 13 habitatges i 1 local al carrer Robador 25-27 (finals de 

desembre per confirmar). 

● Parc de la Ciutadella, plaça d'armes, treballs de gran manteniment. (juny 2021). 

Obres Finalitzades 

Les obres finalitzades són les següents: 

● Urbanització de la plaça Sant Miquel. 

 

● Reurbanització del carrer Reina Amàlia, en el tram de la plaça Folch i Torres. 

● Reurbanització carrer de l’Est i Arc del Teatre. 
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● També s’havien reiniciat els treballs de reforçament i d’ampliació del vestíbul dels 

FGC a la plaça Catalunya.  

● Renovació del paviment d'asfaltat dels carrers Hospital i Sant Antoni Abad i 

senyalització com via ciclable. 

● Cales de la Via Laietana. 

● Renovació de l'enllumenat del passeig de Circumval·lació. 

● Millores de l’entorn escolar Ruben Dario. 

 

● Vinils en quioscs de la Rambla (només en alguns). 
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Terrasses  

Situació de les sol·licituds d’ampliació 

La normativa que regula la instal·lació de terrasses és la següent: 

● Ordenança de Terrasses, modificada el 27 de juliol de 2018. Criteris generals de 

col·locació i procediment. 

● Decret d’alcaldia de 23 de maig que modifica el decret de 21 de maig de 2020, pel 

que s’estableixen mesures en matèria de la reobertura de terrasses i la flexibilització 

de restriccions un cop finalitzat l’estat d’alarma per motiu de la pandèmia covid-19. 

Els criteris establerts per a la concessió de les llicències de terrasses covid són els següents: 

● Reducció del 50% de les terrasses instal·lades. 

● Possibilitat d’ampliar les terrasses, preferentment ocupant calçada, en cordons 

d’aparcament o carrils de circulació. 

● Sense afectar a carrils bici, ni guals ni llocs de pas per a vehicles de serveis. 

● En carrils de circulació proposta unitària per a cada tram de carrer. 

● Distancia de 2 metres entre taules. 

● Sense disminuir l’espai públic per als vianants. 

● 4 mòduls (una taula + 4 cadires) com a màxim. 
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La possible ampliació de les terrasses ha generat 592 sol·licituds des del 23 de maig al 31 de 

juliol. Les ampliacions poden tenir lloc a les ubicacions següents:  

● Espai peatonal (com ara rambles o passejos) 

● Espai privat 

● Vorera 

● Calçada, ja sigui carril de circulació o de serveis 

● Combinació de vorera i calçada 

L’autorització excepcional de les llicències de terrasses covid és la següent: 

Estat Raval Gòtic Casc Antic Barceloneta TOTAL 

Concedides 73 40 97 26 236 

Denegades 97 122 97 33 349 

En tràmit 2 3 2 4 11 

 

D’aquestes 236 llicències de terrasses concedides, 167 corresponen a ampliacions i 69 a 

llicències noves. 

Pel que fa a la denegació de les llicències d’aquestes terrasses, els tres motius principals per 

la denegació de sol·licituds d'ampliació de terrasses son els següents: 

● Dimensions de l'entorn no compleixen la normativa requerida. 

● Molèsties veïnals. 

● Saturació dels espais. 

Motos en vorera a l’avinguda Francesc Cambó i a Sotstinent Navarro 

Fase 7: Francesc Cambó 

Aquesta fase es va implementar al mes de febrer de 2020, eliminant la zona de motos 

pintada a la vorera. Fins al moment hi ha hagut 36 sancions.  



 

       Informe de Regidoria 

40 

Fase 8: Sotstinent Navarro 

Pel que fa a la pacificació de Sotstinent Navarro, aquesta fase es va implementar al maig. 

S’ha tancat l’accés amb pilones i reordenació de motos. S’han eliminat 45 places de moto. El 

canvi de sentit del carrer es va implementar el dia 7 de juliol. Fins al moment hi ha hagut 48 

sancions.  

Fase 9: Gòtic sud-Entorns Pati Llimona 

Aquesta darrera fase es va implementar el mes de juny. 

Es preveu reprendre la campanya amb els entorns de la plaça Pons i Clerch i incidir en 

l’actuació sancionadora en els entorns de la Via Laietana on ja s’ha actuat. 

Estratègia motos Barceloneta  

Actualment s’estan estudiant possibles emplaçaments per a l'aparcament de motos, de 

manera que estiguin en equilibri amb les places de vehicles.  

La Rambla 

Projecte de Transformació de la Rambla 

Pel que fa al Projecte d’Execució es preveu portar-ho a aprovació definitiva als primers 

òrgans de l’any 2021.  

El projecte compta amb una sèrie d'estratègies culturals que han d'aconseguir l'objectiu 

marcat de transformar la Rambla de nou en un espai d'interès pel veïnat de la ciutat de 

Barcelona. L'estratègia d'urbanització, la d'urbanisme, la cultural i la turística es van 

complimentant en objectiu i coordinant en els seus diferents calendaris de desplegament. 

L'estratègia cultural, per exemple, està iniciant en l'actualitat el seu desplegament per poder 

avançar, en aquest context marcat per la pandèmia, determinades accions i activitats que 

apropin l'objectiu de ressituar la Rambla a l'imaginari col·lectiu i efectiu de la ciutadania de 

Barcelona. 

En concret, aquesta estratègia cultural de la Rambla s'està articulant a partir de tres àmbits: 

el missatge, la via pública i els equipaments. A cadascun d'aquests àmbits es disposen 
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d'eines que faciliten l'apropiació per part del veïnat de la ciutat d'aquest emblemàtic carrer 

a través de la cultura i l'acció comunitària, sempre a curt termini amb les mesures pertinents 

de seguretat i salut marcades pel PROCICAT. 

En l'àmbit dels equipaments es treballa amb un horitzó de relació permanent amb les 

institucions i els col·lectius socials i culturals que permetin crear un espai compartir de 

treball i desplegament de l'estratègia i a l'hora fomentar la permeabilitat del dins-fora de la 

Rambla amb els seus equipaments culturals. 

L'estratègia cultural Rambla té l'inici del seu desplegament aquest tram final del 2020 i 

compta amb un horitzó temporal de mig-llarg termini que ha de permetre sentar les bases 

de les dinàmiques culturals i comunitàries desitjades durant l'emergència però sobretot 

pasada aquesta.  

CAP Raval Nord  

S’ha donat un nou pas endavant per al futur CAP del Raval Nord. El Plenari del Consell 

Municipal del mes de novembre ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic i de 

Millora Urbana que dota d’usos sanitari-assistencials la Capella de la Misericòrdia, l’espai 

que acollirà el nou CAP del Raval Nord. Es tracta d’un dels punts previstos en l’acord entre 

l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat i la Fundació del Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA) per a l’ampliació del museu en una nova ubicació que deixava lliure la 

capella per poder-hi construir el futur CAP. 

En concret, el pla qualifica el sòl com a equipament comunitari de nova creació de caràcter 

local, amb una superfície de 610 m2, i en determina la titularitat pública i l’ús sanitari-

assistencial. A més, es manté la catalogació patrimonial amb el nivell D de l’Església de la 

Casa de la Misericòrdia i es proposa incloure-la en una futura revisió del catàleg general. 

També es defineixen les característiques urbanístiques de l’edificació. El CAP constarà de 

dos volums: un correspon a la part de l’església que es manté i que conserva la façana del 

Pati dels Tarongers i la seva alçada actual; i l’altre volum tindrà forma rectangular i constarà 

de planta baixa i quatre plantes pis. El sostre total serà de 2.500 m2.  
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Un cop s’ha aprovat definitivament el pla especial, ara l’Ajuntament podrà iniciar els tràmits 

per cedir la Misericòrdia al CatSalut, que s’encarregarà de la construcció del CAP.  

Des del CATSalut, per tal de fer els processos simultanis, ja es va convocar el concurs 

d’arquitectura, i la fase de presentació de projectes va finalitzar el 26.10.2020. Actualment 

s’està revisant la documentació per determinar els equips que passaran a la segona fase.    

En paral·lel, continua la tramitació de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) ja 

aprovada inicialment que segrega l’espai de la plaça dels Àngels on s’ha de bastir l’ampliació 

del MACBA i que el qualifica d’equipament cultural. 

La construcció del CAP del Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia és una llarga 

reivindicació veïnal històrica i de l’equip professional de l’equipament sanitari per tal de 

millorar les seves condicions actuals. De fet, aquesta lluita veïnal va arribar fins al Plenari 

municipal a l’hivern de 2018 quan, per primera vegada, una representant veïnal no electa va 

intervenir a un ple. 

CAP Gòtic   

Provisional 

El CATSalut ha sol·licitat poder efectuar l’ampliació temporal d’urgència del CAP del Gòtic, 

atès que la pandèmia ha agreujat la situació que ja s’anava donant de falta d’espai.  

L’Ajuntament va posar a disposició diverses alternatives d’espai i de locals, resultant la plaça 

Joaquim Xirau la més favorable a criteri del CATSalut, per la proximitat a l’actual CAP. S’ha 

efectuat el projecte per a la instal·lació temporal d’uns mòduls prefabricats de PB + 1 per a 9 

consultes.  I un cop obtingut el permís s’iniciarà la construcció que està prevista que tingui 

una durada d’unes onze setmanes.  

L’adequació de l’espai públic i en concret dels jocs infantils, s’efectuarà a cavall de les obres 

dels mòduls, i es preveu una durada d’un mes a partir de la finalització de les obres dels 

mòduls per estar en servei en la superfície que quedi disponible. 
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La llicència d’ocupació preveu un període de cinc anys d’ocupació màxima. 

La previsió és finalitzar les obres el dia 23 de desembre. 

 

Definitiu 

S’estan valorant els diversos emplaçaments disponibles, juntament amb CATSalut, per 

decidir quin és més viable i dur a terme les accions necessàries per posar-lo a disposició del 

CATSalut, per tal que pugui encarregar el Projecte d’Execució. Preveiem tenir l’emplaçament 

definitiu abans d’acabar aquest any. 

Indicadors de seguretat  

A continuació es resumeix la situació del Districte fent comparativa entre els anys 2018, 

2019 i fins al mes d’octubre de l'any 2020. Per fer-ho, s’ha tingut en compte els indicadors 

interns de Guàrdia Urbana i les informacions facilitades a través de les diferents reunions i 

anàlisi fets per l’Equip de Policia de Barri, i grups de treball del nostre districte.   

Es recull un resum de dades policials així com de les problemàtiques més rellevants al 

districte.  

Quant a les dades de l'any 2020, s’han de valorar amb la perspectiva de l'emergència 

ocasionada amb motiu de la covid-19, ja que la situació i l'activitat del districte ha estat molt 

diferent a l'habitual. 
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Demanda de servei al 092/112 Ciutat Vella 

Els incidents per demanda ciutadana a Guàrdia Urbana s’indiquen en la taula següent, on 

s’observa la seva evolució en els anys 2018, 2019 i fins al mes d’octubre de 2020. 

  
Evolució Mensual Districte. Incidents per demanda ciutadana a GUB (092-112) 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
anual 

2018 2107 1887 2337 2714 3061 3565 3709 3272 3404 2943 2368 2294 33661 

2019 4572 4423 5478 5606 5806 6556 7024 6755 6058 5733 4762 4935 67708 

2020 4756 4657 4274 3155 4263 4961 5656 4726 4511  4305      45264 

 

Incidents tramitats per la Sala Conjunta de Comandament Guàrdia Urbana  

Els incidents tramitats per la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana 

s’indiquen en la taula següent, on s’observa la seva evolució en els anys 2018, 2019 i fins al 

mes d’agost de 2020. 

  
Evolució Mensual Districte. Incidents tramitats per la sala conjunta de 
comandament 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total anual 

2018 4401 4338 4872 5313 5889 6157 6396 6215 6385 5509 4960 4657 65092 

2019 7044 6998 8051 8215 8569 9343 9850 9473 8707 8139 6904 7019 98312 

2020 7068 7137 7214 5278 6407 7063 8406 7588         56161 

Dades Civisme 

Consum de begudes alcohòliques a la via pública 
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El consum de begudes alcohòliques a la via pública s’indica en la taula següent, on 

s’especifica l’evolució el 2018 i els primers 10 mesos de 2020. 

  Evolució Mensual Districte. Consum de begudes alcohòliques 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Total anual 

2018 
344 581 1029 933 995 1.096 881 942 891 676 1.11

2 
1.00

2 1.0482 

2019 803 1.073 1.00
5 

899 1.012 
1.035 1.129 458 424 550 700 1025 

10.113 

2020 
1.156 1.206 418 21 448 655 457 595 1076 934 

    6.966 

 

Demanda al 092-112 per sorolls 

Les demandes al 092-112 per molèsties per sorolls s’observen en la taula següents, on 

s’especifica la seva evolució l’any 2019 i durant els primers deu mesos de 2020. 

Evolució Mensual Districte. Molèsties per sorolls 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Total 
anual 

2019 608 659 912 920 1.099 1.272 1.253 1.038 1.116 973 718 708 11.276 

2020 635 737 835 712 1.197 1.397 1.417 1.125  1.245  1.037     10.337 

 

Habitatges destinats a la venda i/o consum de substàncies estupefaents 
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A continuació es presenten les dades relatives a les entrades i tancament de narcopisos i 

pisos de venda de drogues des del mes de gener fins al setembre, incorporant operació 

Coliseo: 

Gener a Setembre 2020 Domicilis/Locals Detinguts 

Raval               59 62 

Barceloneta                2 3 

Gòtic 14 17 

Casc Antic 3 4 

TOTAL 78 86 

 

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Fires  

Mesures vigents 

En totes les fires s’estan aplicant les mesures que ens traslladen des de la Gerència de 

Coordinació Territorial, recollides en el document “Criteris generals per a l’ús festiu de 

l’espai urbà adaptats a mesures preventives davant del COVID 19”. Aquest document 

s’actualitza a mesura que es van publicant les resolucions del departament de Salut. 

Bàsicament son: 

● Espai delimitat i separat dels vianants. 

● Control d'accessos i personal auxiliar suficient per organitzar, evitar la formació de 

cues, aglomeracions, informar i fer complir les mesures sanitàries, etc. 

● Aforament 2,5m2 per persona. Actualment, l'aforament queda restringit al 30%. 

● Distància interpersonal d'1,5 m. 

● Ús obligatori de mascareta i facilitar el gel hidroalcohòlic. 

● Senyalització informativa de les mesures de salut i seguretat. 

● Registre de participants. 
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● Horari fins les 21h. 

Addicionalment i en base al Pla d’acció per a mercats de venda no sedentària, es demana 

que signin una declaració responsable conforme compleixen els següents criteris:   

● Disposar d'un Pla se Seguretat i compliment de les mesures de prevenció front la 

covid-19 basat en les resolucions de Sanitat i en el Pla d’acció per a mercats de venda 

no sedentària. 

● Disposar d’un plànol indicant la delimitació, entrades i sortides diferenciades i 

compliment de distàncies. 

● Garantir la traçabilitat de les persones que accedeixen. 

● Atenció d'un sol client per parada. Els clients no podran manipular els productes 

especificats al Pla d’acció per a mercats de venda no sedentària. Per la resta de 

productes, totes les parades disposaran per als clients, de guants d’un sol ús, 

cobertes de plàstic d'un sol ús (per exemple, film) i de gels hidroalcohòlics amb 

activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

● Els paradistes faran servir guants obligatòriament i que es farà una constant neteja i 

desinfecció de les parades. 

● Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans sense contacte, evitant, en la 

mesura del possible, l’ús de diners en efectiu. 

Pel que fa a la fira d'artesans de la Rambla i la resta de fires de petit format, també se'ls 

demana que disposin d'un Pla de Seguretat, la declaració responsable, el plànol de la Fira, 

etc. La única cosa que no es demana en aquestes fires que no suposen una acumulació de 

gent és el registre de persones, ja que es considera que el client entra a comprar i surt com 

en un comerç.  

Fira de Santa Llúcia 

Per tal de donar resposta a la situació post covid-19 i adequar l’espai i les activitats de la Fira 

de Santa Llúcia 2020 a les normatives socials i sanitàries, s’ha elaborat el Pla de Seguretat 

AntiCovid-19 de la Fira de Santa Llúcia.  
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La fira estarà oberta entre els dies 27 de novembre i 23 de desembre, de 10:00h a 21:00h. Hi 

haurà dues zones d’accés, situades a la zona de la Plaça Nova i a la zona del Carrer Tapineria.  

L’aforament d’aquest any és reduït, representant el 30% de la seva capacitat. 

Les activitats del Tió Gegant i la 27a diada de tradicions populars es duran a terme tenint en 

compte totes les normatives socials i sanitàries establertes pel Procicat.  

Músics al carrer  

Mesures vigents 

Amb motiu de les disposicions preses per les autoritats pertinents ocasionades per la 

pandèmia de la covid-19 s’estableixen les següents mesures de prevenció: 

Punts d’actuació 

Es redueix el número de músics que poden tocar conjuntament en els punts on les mesures 

de distància social podrien ser problemàtiques. 

En els punts més susceptibles de produir aglomeracions s’han senyalitzat amb pintura les 

distàncies de seguretat. 

Responsabilitats dels músics 

És vital l’acció del músic en la prevenció del manteniment de les mesures de seguretat. 

● El músic advertirà al públic si les mesures de distància social no són respectades. 

● El músic cancel·larà momentàniament l’actuació si les seves advertències no són 

escoltades. 

● El músic aturarà definitivament l’actuació si l’aglomeració de públic és excessiva. 

● La participació del músic en el projecte implica l’acceptació d’aquesta 

responsabilitat. 

Seguiment 
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Durant la vigència d’aquestes mesures es realitzarà un control per part de la coordinació del 

projecte, per tal d’assegurar-ne la realització i comprovar-ne l’efectivitat. 

Es realitzaran informes d’aquest seguiment quan es produeixi alguna incidència. 

Estàtues de la Rambla  

Arran de la crisi provocada per la covid-19, des de la declaració de l’estat d’alarma per mitjà 

del Reial decret 463/2020, de 14 de març, les estàtues humanes no han pogut acudir a la 

Rambla. No obstant, des del 2 de juny hi poden tornar, i així se’ls ha comunicat per mitjà de 

correu electrònic.  

Actualment s’està gestionant un procés de mediació entre l’Ajuntament de Barcelona 

(Districte Ciutat Vella) i el col·lectiu de les estàtues humanes de les Rambles degut als 

desacords sorgits entre les parts respecte a les condicions descrites en les Bases del Concurs 

i impugnats posteriorment davant els Tribunals. 

Pel que fa als pintors,  actualment hi ha 1 parada, i s’està pendent de la normativa pugui 

adequar-se a més parades, actualment cal que compleixin la normativa del Procicat amb 

separació i adequació de l’espai. 

Neteja viària i recollida de residus  

Reforç de neteja: paviment i pintades 

L’Ajuntament de Barcelona aposta per reforçar la neteja al districte de Ciutat Vella. La 

situació actual, ocasionada per l’emergència sanitària, ha portat a una baixada clara del 

turisme al territori i un descens important de l’activitat comercial del mateix. Tot això, ha 

posat de manifest la necessitat de realitzar altres tipus de tasques de neteja per donar 

resposta a necessitats que quedaven amagades rere de la pressió turística al districte. 

Per aquest motiu, s’està executant un pla de xoc amb noves accions que tenen com a 

principal objectiu aconseguir millorar la percepció del manteniment de l’espai públic. 
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Aquestes inclouen accions diferents a les que s’han fet habitualment per arribar a un nivell 

de neteja superior i adaptat a les noves necessitats de la ciutat. 

Aquest pla de xoc se centra en la neteja dels paviments i en la de les pintades i, per dur-lo a 

terme, s’han destinat recursos extraordinaris. S’incorporen 18 persones més distribuïdes en 

9 equips i tres màquines fregadores –fins ara no n’hi havia cap a Ciutat Vella- i una màquina 

d’aigua a pressió més. 

Aquesta iniciativa està inclosa en la mesura de govern “Ciutat Vella davant la crisi produïda 

per la covid-19”, que es va presentar al Consell Plenari del Districte del passat mes 

d’octubre. Aquest document recull un total de 120 accions per fer front a bona part de les 

conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures, els drets 

econòmics i socials i el dret a la ciutat de la població del districte. 

Paviments 

Una de les noves accions que s’ha posat en marxa busca reduir les taques als paviments del 

districte, ja que aquests són clars i porosos i presenten diverses tipologies de brutícia que 

poden acabar transmetent una certa sensació de manca de neteja de la via pública, tot i que 

els carrers estiguin nets. 

Per això, el que es fa és un fregat del paviment mitjançant diverses passades successives de 

les fregadores. D’aquesta manera, les taques es van eliminant i els paviments llueixen molt 

més. A més, aquests fregats es complementen amb un equip d’aigua a pressió que actua 

sobre aquells espais on les màquines fregadores no arriben com són les taques dels racons, 

sota les papereres o sota el mobiliari urbà. 

Aquest dispositiu està format per tres màquines fregadores -de les que el districte no en 

tenia cap fins al moment- i un nou equip d’aigua a pressió. També es compta amb 8 

persones més que se sumen a les que ja treballen habitualment al districte de Ciutat Vella. 

La neteja de paviments amb màquines fregadores avança segons la programació. A dia 25 

de novembre es va acabar la primera intervenció sobre els 61 sectors previstos. El dia 26 de 
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novembre es va començar una segona passada per tots els trams triats. Segons la previsió, 

les feines finalitzaran el dia 20 de desembre de 2020. 

  

Abans Després 

Pintades en façanes 

Des dels serveis de neteja, també s’ha dut a terme una acció intensiva, ja finalitzada, per tal 

d’eliminar les pintades a les façanes del districte que no corresponen a edificis patrimonials. 

Aquesta iniciativa, també inclosa en el pla de xoc, ha suposat eliminar un total de 1.378 

pintades i 264 cartells totalitzant 1.642 actuacions d’esborrat i retirada i s’han netejat un 

total de 2.569 metres quadrats. Per dur-la a terme s’han incorporat 5 equips amb 10 

persones al servei habitual. 
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Abans Després 

Pintades en edificis patrimonials  

Tenint en compte que el districte de Ciutat Vella compta amb molts edificis patrimonials, 

des de les diverses Àrees implicades de l’Ajuntament, s’ha treballant en un protocol per tal 

de dur a terme també una actuació intensiva en aquests edificis i deixar-los lliures de 

pintades. A més de millorar els protocols per tal de poder actuar amb més celeritat cada cop 

que es detecti alguna actuació vandàlica contra el patrimoni. 

El 20 de novembre es va iniciar la neteja en les façanes dels següents edificis patrimonials 

del districte:  

● Pl. Antoni maura 6 / Via Laietana, 35 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 

● Av. De la Catedral 9 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 

● Av. De la Catedral 6 i 8 - ZURICH INTERNATIONAL ESPAÑA CIA SEG REA SA 

● Via Laietana 34 - FOMENT DEL TREBALL 

● Via laietana 33 - ZURICH INTERNATIONAL ESPAÑA CIA SEG REA SA 

● Via Laietana 31 - MUTUAL MÈDICA MPS A PRIMA FIJA 

● Via laietana 28 - CP Via Laietana 28 - Propietat horitzontal 

● Via Laietana 29 - Propietat horitzontal 

● Via laietana 27 - Ana Isabel Ribo Zuloaga 

● Pl. Ramon BERENGUER EL GRAN 1 - Ana Isabel Ribo Zuloaga 

● Pl. de I' Angel 1 – Via Laietana 25 - TMB ?? 
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● C/ Jaume I, 20 - Barça Liscensing & Merchandising S.I 

● C/ Jaume I , 17 - Propietat horitzontal 

● C/ Jaume I, 14 i 18 - GOTICO HOTEL SL 

● C/ Jaume I, 12 - Propietat horitzontal 

● C/ Jaume I, 10 - Propietat horitzontal 

● C/ Jaume I, 6 - SUIZO HOTEL SL 

● C/ Jaume I, 4 - Generalitat de Catalunya 

● C/ Jaume I, 3 - Nuria Pagès Arias 

● C/ Jaume I, 1 - Propietat horitzontal 

● Pl. Sant Jaume - Generalitat de Catalunya 

● C/ Ciutat, 1- Generalitat de Catalunya 

● C/ Ciutat, 2 - Ajuntament de Barcelona 

● C/ Ciutat, 3 i 6 - Ajuntament de Barcelona 

● C/ Ciutat, 4 i 5 - GERMANS MILIAN CB 

● Pl. Sant Miquel - Edifici que dóna a pl. Sant Jaume 1. Ajuntament de Barcelona 

● C/ Font de Sant Miquel - Ajuntament de Barcelona 

Noves pintades detectades el 10 de novembre 2020 

● Jaume I 5 

● Jaume I 8 

● Jaume I 13 

● Jaume I- Sots tinent Navarro 
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Abans Després 

Pintades en persianes de comerços 

Finalment, també s’està treballant en un protocol que permeti actuar en les persianes dels 

comerços i això passaria per aconseguir acords de col·laboració amb els propietaris de 

locals. D’aquesta manera es busca millorar la percepció de neteja als carrers del districte.  

7. PLA DE BARRIS  

Pla de Barris 2021-2023  

El nou Pla de Barris del Raval 2021-2024 està actualment en la seva fase de participació pel 

disseny de les principals línies de treball que marcaran els propers anys el desplegament de 

les accions destinades a la generació d’oportunitats i la lluita contra les desigualtats. La 

participació es realitza en sessions online amb entitats del territori, col·lectius i agents 

veïnals com específiques amb col·lectius determinats com joves o entitats d’activitat 

econòmica i comerciants. Així mateix es realitza recollida de propostes amb el carretó a la 

via pública i es visibilitzen tot el procés i les aportacions al web del decidim.barcelona.  El 

procés de participació conclourà el mes de gener amb previsió de fer retorn i presentació 

del document base del Pla al febrer.  

Programa Baobab 2020 

El Baobab aquest curs té previst seguir donant suport a l’Esplai del Pi, AE Ermessenda i 

Esplai Còdols. 

Com a objectius específics  es troben, per una banda, plantejar  una estratègia per apropar i 

vincular a l’esplai  Còdols joves de +16 anys (aquest es un fet important si es vol garantir la 

continuïtat d’un grup de monitors/es que puguin tirar endavant  l’esplai) i per altre banda, 

enfortir i arrelar al barri  l’Agrupament Escolta  Ermessenda, donat que no té totes les places 

possibles cobertes. 
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Aquest era el primer estiu que el BAOBAB AGOST s’implantava al Raval  i s’havia treballar 

per tal d’engrescar als i les  monitors i els infants i les seves famílies per tal que volguessin 

continuar  gaudint del lleure educatiu  durant els caps de setmana  del curs, però les 

restriccions produïdes per la pandèmia no ho han permès perquè els Esplais i Caus no han 

pogut dur a terme la seva activitat amb normalitat.  

Mentrestant Can 60 

Durant els darrers tres anys s’ha desplegat el projecte de foment de la participació juvenil 

del barri al centre de la Rambla del Raval mitjançant uns mòduls que han creat un espai 

d’estada i participació juvenil i de treball en xarxa amb altres entitats i serveis. Per aquest 

projecte han participat en diferents graus d’intensitat més de 1.500 joves i ha facilitat 

diferents iniciatives juvenils com la Comissió de la Nit Jove de les festes majors o els grups 

de treball feministes pel 8M així com participat d’espais establers com la Taula Jove. Aquest 

treball de dinamització juvenil i foment de l’autoorganització té com a horitzó la possibilitat 

d’ús d’alguns espais de la planta baixa de Can Seixanta com a espai on desplegar-se. Per a tal 

efecte, i per a realitzar un pla de manteniment i habilitació de tot el conjunt d’aquesta 

emblemàtica casa fàbrica s’estan fent els estudis necessaris per garantir l’estanqueitat i 

seguretat del complex i l’habilitació de la planta baixa com a espai juvenil i d’usos veïnals 

oberts al barri. 

Manteniment Pla de Barris Gòtic Sud 

El Pla de Barris del Gòtic Sud del 2021-2024 es treballa en clau de manteniment de l’anterior 

pla, el que vol dir que té una dotació pressupostària pròpia de despesa corrent per mantenir 

les línies de treball engegades i garantir l’enfortiment d’aquestes. Així doncs accions 

iniciades en l’àmbit de l’educació, la salut comunitària o la memòria històrica del barri 

podran comptar amb continuïtat des del lideratge propi dels agents que les conformen. 

8. FESTES MAJORS O FESTIVITATS CULTURALS 

Raval’s 

Enguany s’ha desenvolupat el festival de cultura Raval’s en modalitat telemàtica, ja que les 

mesures de prevenció de la covid-19 no permetien el desenvolupament d’actes amb 
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aforament en espais oberts o tancats. Finalment s’han realitzat diverses activitats online: 

taula rodona feminismes, taller online, concerts online,etc. Es valora com a molt positiva la 

feina comunitària desenvolupada durant el procés de treball, que enguany incorporava com 

a objectiu principal el treball comunitari sobre la situació d’emergència climàtica, en què 

s’ha col·laborat molt estretament amb la Tècnica de Medi Ambient de Districte i els 

diferents equipament de sostenibilitat del Districte. 

Algunes de les activitats que estava previst desenvolupar i no s’han pogut fer, com les rutes 

culturals pel barri, està previst realitzar-les en altres moments, fora del Festival. 

9. PROJECTE CASALS COMUNITARIS  

Casal Comunitari Barceloneta 

Al mes de novembre s’ha creat el grup de governança amb la participació d’equipaments 

(centre cívic i biblioteca), serveis socials, Pla de Dinamització Comunitària i tres 

representants del grup de veïns de Barceloneta solidària. Es consensua donar resposta a la 

bretxa digital amb la contractació d’una persona per atendre a persones que necessiten fer 

tràmits. Es realitzarà la compra d’eines informàtiques necessàries per fer la feina. L’atenció 

es farà en una sala del centre cívic. Es faran accions grupals per persones que vulguin 

formar-se a l’aula informàtica de la biblioteca. Es comprarà el material  de protecció 

necessari pels membres de la xarxa. 

S’acorda també renovar les neveres del banc d’aliments per donar suport a famílies en 

necessitats puntuals. 

Casal Comunitari Raval 

S’han realitzat diverses reunions comunitàries per dur a terme el desplegament del Casal 

Comunitari del Raval. Les primeres reunions en què es va treballar la proposta amb les 

xarxes de suport de caràcter veïnal, no van ser del tot productives, per trobar-se en 

diferents moments de necessitat i de resposta. Finalment es va ampliar la convocatòria a la 

resta de xarxes comunitàries que operen al territori: Xarxa laboral, PICI, Xarxa educació 

comunitària, XARSE, i altres entitats individuals: Ateneu del Raval, Colectic, BRMCV. 
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La proposta consensuada a través d’aquest grup motor és habilitar un espai estable al Casal 

de Barri del Raval amb una dotació de material informàtic (ordinadors portàtils, tablets, 

impressores, lectors de DNIe,...) per poder desenvolupar diferents accions: 

● Alfabetització digital de famílies, joves i gent gran. Formacions digitals per famílies. 

● Optimització del suport que les diferents entitats ja ofereixen a la ciutadania en 

relació a les eines digitals i el seu ús. La proposta és que cada entitat s’especialitzi, 

per abarcar més àmbits i poder orientar millor a la ciutadania. 

● Dinamització col·laborativa d’un espai per millorar la connectivitat al casal de barri. 

● Proposta de realització de càpsules formatives o d’acompanyament en grup per 

temàtiques específiques i acompanyament, per organitzar la documentació 

(escanejar, fotocopiar...), al casal de barri. 

● Suport a grups confinats. Comprar tauletes amb dades per facilitar el seguiment 

online a grups confinats (d'escoles, d'entitats socioeducatives, de projectes amb gent 

gran...). Incloure en el pressupost una partida per al manteniment d'aquest suport i 

l'assessorament. 

● Suport a l’aïllament de certs col·lectius (dones, gent gran...) mitjançant l’ús d'eines 

digitals. Suport per part dels joves envers l’ús digital d’altres col·lectius. 

En referència a les possibles col·laboracions per part de la XARSE amb els Casals Comunitaris 

sobre l'escletxa digital: 

● Compartir els materials de píndoles comunicatives online en temes d'identificació 

digital (per exemple, com aconseguir la Cl@ve PIN) en diferents idiomes, que estan 

preparant des de Bit Habitat, empresa proveïdora del servei de Capacitació Digital de 

la XARSE. 

● Tan bon punt es puguin organitzar formacions presencials, hi hauria la possibilitat 

que la Capacitadora Digital de la XARSE pogués fer-ne sobre els mateixos temes que 

les Píndoles. Preferiblement els dimecres al matí (ja que aquesta en aquesta franja 

no pot fer atencions a l'oficina per problemes d'espai). 
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● Per últim, s’està valorant la realització d’alguna píndola formativa més bàsica sobre 

l'ús del mòbil en relació a la gestió d'informació (per exemple, capacitacions com 

desar/adjuntar informació amb el mòbil). 

A la reunió del 24 de novembre es va decidir fer la comanda de material informàtic i 

constituir un grup de seguiment per anar alimentant el vessant comunitari dels Casals 

Comunitaris. 

Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera 

Dins del marc del projecte de Casals Comunitaris, el Casal de Barri està concretant una sèrie 

de propostes col·lectives donant resposta a les necessitats plantejades per la ciutadania, 

entitats i serveis dels barri, conseqüència de la situació de pandèmia i l’augment de la 

vulnerabilitat dels col·lectius més fràgils. 

Accions iniciades: 

● El mes novembre s’ha obert un punt de suport informàtic al Casal de Barri Pou de la 

Figuera, en col·laboració amb EICA, donant resposta a la situació plantejada per 

Serveis Socials, de dificultats de molts veïns i veïnes per a poder realitzar gestions i 

tramitacions telemàtiques. Actualment s’està oferint el servei els dimecres tarda i 

dijous al matí. 

● FICAT ha iniciat un programa d’acompanyament en la tramitació d’empadronaments 

a persones amb situació habitacional complexa. 

● S’està donant suport a Riborquestra per ampliar el programa de beques i facilitar 

instruments als infants del barri que participen del projecte musical que ofereix 

l’entitat. 

10. PROJECTE ALIMENTA  

Impulsem ha iniciat una col·laboració formal amb el Projecte Alimenta, incorporant-se al 

grup de treball, a través de la proposta del Norai com espai de cuina i menjador comunitari. 

Al desembre està prevista una reunió amb Impulsem per acabar de definir els processos. 
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ANNEX 1. AVALUACIÓ CAMPANYA D’ESTIU  

Enguany totes les activitats per a infants i joves de 3 a 17 anys han hagut de seguir la 

instrucció de la Generalitat de Catalunya que estableix els criteris generals per a la 

realització d’activitats durant aquest estiu. 

Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha publicat la pàgina web: 

http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/, amb els diversos protocols, models, guies, 

recursos i altres documents per a les entitats de lleure. 

S’han realitzat diversos torns de la formació per a les persones responsables de prevenció i 

higiene i s’ha habilitat també una modalitat de formació telemàtica per  poder cobrir tota la 

demanda. 

La Generalitat de Catalunya també va oferir ajuts per a famílies i ajuts per a entitats, per tal 

de donar suport a les mesures que s’han d’implementar com a conseqüència de la covid-19, 

però encara no han sortit les bases publicades al DOGC. 

Ajudes econòmiques atorgades a infants de Ciutat Vella 

Atorgades Denegades No avaluades Anul·lades Totals 

Nº sol. Import (€) Nº sol. Nº sol. Nº sol. Nº sol. 

1.635 345.481,77 122 0 87 1.844 

 

Import ajudes econòmiques total (Barcelona): 2.904.941,44 € 

Comparativa 2019 – 2020 

● Increment de l’import d’ajudes econòmiques a Ciutat Vella, de 290.156,14 a 

345.481,77 €. 
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● Increment del nombre de sol·licituds atorgades, de 1.387 a 1.635 sol·licituds 

atorgades. 

● Les ajudes econòmiques a Ciutat Vella representen el 11,89% del total aquest any (el 

2019 era el 8,12%). 

● El nombre de sol·licituds denegades ha disminuït de 164 a 122. 

● Les entitats han tingut un paper clau de suport a famílies en la gestió dels ajuts, que 

s’ha realitzat enguany de manera telemàtica. 

● També s’ha comptat amb el suport del Servei de Mediació Intercultural, per arribar a 

un major nombre de famílies i facilitar la comunicació amb les entitats. 

Activitats anul·lades 

La situació excepcional i els criteris establerts per a la realització de les activitats ha fet que 

s’hagin hagut d’anul·lar: 

● 3 activitats de campaments (AE St Antoni Abat, Fundació Migra Studium i La Salle 

Comtal). 

● 2 activitats d’estades (AE Sant Antoni Abat). 

● 4 casals d’estiu (CCCB, La Salle Comtal, Fundació Pere Tarrés, Taula Joves Comtal). 

● 2 activitats de colònies (Franja Barceloneta i Taula Joves Comtal). 

Activitats que han canviat de modalitat 

Hi ha entitats que han demanat canviar la modalitat de les activitats. Principalment 

transformar algun torn de colònies o campaments per casal d’estiu (infants) o casal temàtic 

(adolescents). Amb els criteris establerts per la Generalitat de Catalunya era més factible 

que es poguessin realitzar aquest tipus d’activitats. 

Places ofertades i nombre de participants 

Comparativa 2019 – 2020 

● Increment del nombre de places ofertades, de 17.810 a 20.267 places ofertades. 
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● Disminució del nombre de persones participants, de 9.762 a 7.806 persones 

participants. 

● Increment de places ofertades de Casals d’estiu, de 8.898 a 9.100 (passa del 50% al 

45% del total). 

● Increment de places ofertades de Campus Esportius, de 4.980 a 5.704 (es manté en 

el 28% del total). 

● Increment places ofertades de Colònies, de 1.700 a 1.874 (passa del 9,5% al 9,2% del 

total). 

● Fort increment de les places ofertades de Bressol (de 645 a 1.392 places), passant a 

ser el 7% del total, i de Casals esportius (de 210 a 1.160 places; 5,7% del total). 

● Disminució de places ofertades de Rutes (de 113 a 62 places), Campaments (de 526 a 

237 places) i Socioculturals (de 738 a 708 places). 

● Disminueix el percentatge de noies participants respecte al 2019, passant del 45,5% 

al 43,8%. 

● Disminució dels i les participants en la franja de 12 a 17 anys, del 29,2% al 27,5% del 

total. 

● Es manté el percentatge de participants amb edats de 3 a 11 anys, al voltant del 69%. 

● Increment dels i les participants d’1 a 3 anys, del 2,4% al 3,5% del total. 

Monitoratge de suport 

Professionals presents en 19 activitats diferents de la Campanya de Vacances d’Estiu a 

Ciutat Vella. 

Demanada Atorgada Dies coberts Cost (€) Activitats diferents 

Nens/es Torns Nens/es Torns    

50   172  47   139 686 53.056,06 19 

 

Per gènere, se’n beneficien 14 nenes (29,8%) i 33 nens (70,2%). 



 

       Informe de Regidoria 

62 

Segons tipologia de discapacitat 

Tipologia discapacitat Nº Infants  

Auditiva 1 

Visual 3 

Física-orgànica 1 

Pluri-discapacitats 0 

Retard mental/desenvolupament 30 

TEA 1 

Conductual 2 

Altres 8 

No consta 1 

 

Comparativa 2019 – 2020 

● Disminució de les demandes atorgades en monitoratge de suport, de 51 a 47, però 

amb un número semblant de torns i de dies. S’han atorgat el 94% de les demandes, 

un increment substancial respecte al 2019 (es van atorgar el 77% de les demandes). 

● Increment de les nenes beneficiàries del monitoratge de suport (del 17,6% al 29,8%). 

● S’incrementa lleugerament la despesa final, de 50.733,90 € a 53.056,06 €. 

Gestió dels espais interiors per activitats d’estiu 

L’aplicació dels criteris establerts per la instrucció de la Generalitat de Catalunya ha suposat 

haver de necessitar molts més espais interiors per a la realització d’activitats. Des del 
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Districte de Ciutat Vella s’ha treballat amb les entitats, els equipaments i el Consorci 

d’Educació de Barcelona per tal de posar a disposició de les entitats més espais, entre els 

quals hi ha: 

● Casal de Joves Palau Alòs. 

● Centres Cívics Drassanes, Convent de Sant Agustí, Barceloneta i Pati Llimona. 

● Casal de Gent Gran Comerç. 

● Casals de Barri del Raval i Pou de la Figuera. 

● CESIRE. 

● Centres educatius no previstos inicialment: escola Castella, escola Alexandre Galí, 

escola Rubén Darío. 

● Museu Picasso. 

● Mercat de Santa Caterina. 

Així mateix, també s’ha ampliat els espais que les entitats han utilitzat en centres educatius i 

equipaments municipals on ja es preveia realitzar activitats. 

Foment de la realització d’activitats per infants i joves a la vía pública 

Des del Districte de Ciutat Vella s’ha fet arribar propostes d’ubicació d’activitats a la via 

pública per a les diferents entitats que han organitzat activitats per a infants i joves durant 

aquest estiu. 

Tenint en compte que les limitacions que enguany hi ha per al transport de grups d’infants i 

joves, la gran majoria d’activitats a l’aire lliure s’han desenvolupat al territori, en més d’una 

seixantena d’espais previstos. Es preveia un ús més intensiu de l’espai públic i es feia 

necessari coordinar les diferents demandes. Així, s’han recollit també les demandes d’espai 

per a la realització d’activitats traslladades per les entitats i s’ha gestionat tot plegat de 

manera coordinada (amb Parcs i Jardins, Dept. de Llicències) per tal de facilitar també els 

tràmits per a la realització d’activitats de via pública. 

Per altra banda, tal i com s’ha fet en anys anteriors, s’ha coordinat amb les entitats la cessió 

per torns de les pistes esportives del Districte. 
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Des del Districte de Ciutat Vella s’ha dut a terme també una campanya comunicativa per 

reconèixer les activitats que les entitats han realitzat a la via pública (cinta delimitadora, 

cartelleria, roll-up). 

Activitats d’Estiu al mes d’agost a Ciutat Vella 

Per tal d’enfortir l’oferta d’activitats per a infants i adolescents durant el mes d’agost, hem 

promogut la obertura extraordinària de diversos equipaments, que han ampliat l'oferta 

d’activitats ja prevista inicialment en el marc de la Campanya de Vacances (principalment 

casals d’estiu i esportius). 

La oferta global d’activitats que s’ha dut a terme aquest mes d’agost ha estat la següent: 

Barceloneta 

● Casal infantil Barceloneta (obertura extraordinària): de 4 a 12 anys. 

● EM Espai de Mar (dues setmanes): de 8 a 17 anys. 

Casc Antic 

● Casal infantil Convent Sant Agustí (obertura extraordinària): de 4 a 12 anys. 

● AMPA Pere Vila i AMPA Cervantes: de 3 a 12 anys. 

● Fundació Adsis: activitats de l’equip d’educadors/es de carrer per a joves de 18 a 29 

anys al Pou de la Figuera. 

● Espai Familiar: espai organitzat amb Foment de Ciutat, per a famílies del Pou de la 

Figuera. Ubicat al Casal de Barri i dinamitzada per Tata Inti. 

Gòtic 

● Associació Gabella: de 3 a 14 anys. 

● Casal infantil Pati Llimona (obertura extraordinària): de 4 a 12 anys. 

● Franja Gòtic (obertura extraordinària): de 12 a 16 anys. 

● Ludoteca Placeta del Pi (obertura extraordinària): de 3 a 12 anys. 

● Fundació l’Esperança: de 6 a 16 anys. 



 

       Informe de Regidoria 

65 

Raval 

● Fundació Escó: de 3 a 14 anys. 

● Escola Vedruna Àngels (F. Pere Tarrés): de 3 a 12 anys. 

● Casal dels Infants del Raval: de 3 a 16 anys. 

● Casal infantil Drassanes (obertura extraordinària): de 3 a 12 anys. 

● Franja Raval (obertura extraordinària): de 12 a 16 anys. 

● Programa Baobab: de 4 a 12 anys. 

● Fundació Social del Raval: de 3 a 14 anys. 

● Fundació Joan Salvador Gavina (dues setmanes): de 4 a 12 anys. 

● Ass. Esportiva Ciutat Vella - Collaso i Gil (obertura extraordinària): de 3 a 14 anys. 

● Pistes esportives Drassanes i Sant Rafael (obertura extraordinària) 

● CCCB: tallers setmanals per infants i joves i activitats familiars. 

● Xamfrà: activitats per a grups de casals d’estiu i/o per adolescents i joves. 

ANNEX 2. CAMPANYA DE NADAL  

S’ha consensuat amb les diferents associacions comercials perquè es facin seva la campanya 

de Nadal amb la realització de les activitats que es descriuen a continuació: 

● Pl. Sant Josep Oriol: 20 de desembre >> Concert de nadales 

● Pou de la Figuera: 2 de gener >> Dansa + tik tok 

● Plaça de la Mercè: 28 de desembre >> La senyora serafina (hem hagut 

d’adjuntar aquesta data al calendari conjunt) 

● Rambla del Raval: 2 de gener >> L'Explorador de Botigues 

● Plaça Poeta Boscà: 19 de desembre  >> El Senyor Botiguer 

En paral·lel això també es faran concerts a 5 balcons del districte on un cantant tocarà cada 

5 minuts de manera esporàdica. Tindrà una durada de 2h. Els balcons que hem escollit són: 

● Placeta Montcada 14 (Seu de Born Comerç) 2 actes. 

● Casa Almirall (Joaquim Costa) 1 acte. 

● Banys Nous (Barnacentre) 1 acte. 



 

       Informe de Regidoria 

66 

● Les Rambles (davant del mercat de la Boqueria) 1 acte.  

Des de la direcció de comerç es farà un rasca a nivell de ciutat amb 600.000 butlletes per 

entregar als comerços i que aquests els distribueixin als clients. Els premis són 

productes/serveis que els propis comerços de la ciutat han aportat al projecte. 

S’està treballant en una possible proposta de 8 concerts de petit format (2 a cada barri) com 

a petits punts de dinamització del comerç aprofitant el conveni amb taller de músics). 

Pendent d’acabar de concretar, en funció de l’evolució de les mesures de Prevenció de la 

covid-19. 

Es farà el concert de Nadal a la plaça Comercial o placeta Montcada amb Ribermúsica el 19 

de desembre. 

Gent Gran  

Es farà la gravació per part del Taller de Músics del tradicional Concert de Nadal per la Gent 

Gran del districte. Aquest any no es farà al Saló de Cent, per això el gravem i l´enviarem a la 

gent gran a través de les xarxes dels Casals de Gent Gran i per whatsapp a totes les usuàries 

i usuaris dels nostres casals.  

Il·luminació 

S’ha reforçat i ajudat a la col·locació de les llums de Nadal. Es reforça la col·locació de les 

llums a la plaça comercial i a la zona dels voltants d’El Born Centre de Cultura i Memòria  ja 

que l’encesa aquest any s’ha fet en aquest emplaçament. També s’han posat llums a la zona 

dels voltants de Santa Caterina i a la zona del Gòtic sud en coordinació amb les associacions 

de comerciants. En aquesta acció també s’han posat llums al Pou de la Figuera dins del marc 

Pla d’Acció del Pou de la Figuera. 

Activitats Infància i Joventut 

Casals de Nadal: Activitats de Nadal per a infants i adolescents 

Tenint en compte les mesures de prevenció de la covid-19 vigents, s’està valorant la 

idoneïtat de realitzar casals a finals de desembre als casals infantils, ludoteques i serveis de 
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franja. En cas que no fos possible fer-los en format presencial, els serveis prepararien 

activitats telemàtiques per a infants, adolescents i famílies. 

A diferència d’anys anteriors, i tenint en compte les mesures de prevenció necessàries, no 

s’organitzen activitats a la via pública per a aquests casals i per a infants i famílies (anys 

anteriors s’havia fet tallers de circ, inflables, jocs tradicionals amb materials de fusta o 

similars). 

Gòtic 

Drap Art. Festival internacional d’art sostenible. S’està preparant la proposta de fer-ho en 

dues places del Gòtic el mes de desembre. 

Elisava: Mostra projecte de cadires a la Rambla. El dia 9 de desembre en dos grups rotatius 

de 20 persones. 

Raval 

Concert de nadales a la Residència Mil·lenari, a seguir des del balcó de la residència. 

Pendent d’acabar de concretar, en funció de l’evolució de les mesures de Prevenció de la 

covid. 

Barceloneta 

La comissió de festes ha fet la selecció de dibuixos de les escoles de primària del barri per 

fer la carta del Reis Mags. Amb suport del Centre Cívic i el casal infantil aquest any l’acte de 

recollida de cartes es farà al pati del Centre Cívic el dia 4 a la tarda, complint les mesures 

sanitàries. 

El PDC  activa un projecte per apropar l’espai públic als infants. Diàriament, durant les 

vacances de Nadal, faran activitats per infants de 3 a 7 anys a la plaça del Poeta Boscà. I un 

treball amb els comerços i restaurants per  apropar-los als infants, complint les mesures 

sanitàries. 

Casc Antic 
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S’està treballant amb Bayt al-thaqafa per a dur a terme un projecte d’atenció amb joves 

migrats no acompanyats, per tal de dissenyar i oferir una activitat als infants dels centres 

oberts del barri, de Patges Reials als Casals de Barri. 

Nadalet al Petit Pou: TATA INTI oferirà cada dia del període de vacances de Nadal, una 

proposta lúdica i creativa per a gaudir del nadal al barri, dirigit a infants de 3 a 7 anys. 


