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INTRODUCCIÓ 

Som a tocar de la primavera i seguim en una situació d’excepcionalitat que està alterant les 

nostres vides des de ja fa més d’un any. Les dades provocades per la covid-19 són encara 

molt preocupants i, si bé les expectatives a nivell sanitari sembla que comencen a mostrar 

un camí d’esperança, les crisis social i econòmica encara  tenen camí per recórrer. Ens 

trobem en el Districte més colpejat de la Ciutat en termes econòmics i per això és important 

el desplegament de les accions que vam presentar en forma de mesures de govern en els 

darrers plenaris de Districte. Així mateix cal destacar que properament les subvencions per 

al desenvolupament de noves iniciatives econòmiques “Impulsem el que fas” tindran una 

aportació econòmica pròpia del Districte que engruixirà la general de Ciutat i que, fruit de 

l’acord de pressupostos Ciutat Vella disposarà d’una partida extraordinària per la compra de 

locals comercials durant el 2021. Aquestes i altres mesures que anirem explicant 

properament han de ser passes cap a la diversificació i la creació d’un teixit econòmic més 

saludable, ferm i consistent. 

Durant aquest primer trimestre de l’any s’han donat algunes situacions que marcaran el 

futur d’aquest mandat. D’una banda, s’ha tancat un acord de pressupostos amb ERC que té 

la seva derivada important a Districte, i per altra banda han acabat els processos 

participatius del nou Pla de Barris i del Pla d’acció del Pou de la Figuera. 

Pel que fa a l’acord de pressupostos amb ERC, en aquest s’inclou una partida de 6 milions 

d’euros per comprar locals comercials durant el 2021 per activar-los en els propers anys, i 

les següents inversions a desenvolupar durant el 2021: Iniciar la construcció de 

l’equipament de joves i memòria a Can 60, redacció del projecte executiu del Borsí, diverses 

execucions subsidiàries del Pla Dintres, rehabilitació d’un local al Passeig Marítim, 

instal·lació de l’aire condicionat de la Casa dels Entremesos i la definició del projecte bàsic 

de l’Hivernacle del parc de la Ciutadella. Aquest acord, dèiem, permet desencallar algunes 

de les actuacions importants per aquest any. 

Així mateix, la finalització del procés participatiu del Pla d’acció del Pou de la Figuera, en el 

que han participat gairebé 300 persones que han fet al voltant de 600 aportacions, ens 

permetrà dur a terme una sèrie d’accions per fomentar i coordinar amb el teixit comunitari 
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de l’àmbit un conjunt d’accions, noves i ja existents, que ajudin a millorar la vivència 

quotidiana, veïnal i comunitària d’aquest entorn. 

Amb una perspectiva més àmplia, ja hem tancat el procés participatiu de definició del Pla de 

Barris 2021-2024 del barri del Raval. Hi han participat més de 500 persones, que han fet més 

de 200 propostes per millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes en els àmbits de 

l’educació i la salut pública, els drets socials, l’equitat de gènere i acció comunitària, 

l’habitatge, ocupació, impuls econòmic i economia social, espai públic i accessibilitat i 

sostenibilitat ambiental i emergència climàtica. En breu presentarem totes les accions, que 

representaran una inversió de 10.400.000 euros en els propers 4 anys. 

Justament aquest dimarts es va aprovar el Projecte Executiu de les Rambles, el projecte 

d’urbanització que presenta com han de ser les rambles en el futur. Es tracta d’un projecte 

que segueix el resultat del procés participatiu realitzat durant el mandat passat. Si bé aquest 

any no disposem de la partida pressupostària necessària per iniciar les obres, i el compromís 

és aconseguir-lo tan aviat com sigui possible, aquesta aprovació marca el nostre compromís 

amb les rambles i ens permetrà eliminar l’antic mercat d’ocellaires, és una passa per restar 

oferta turística que no aporta valor afegit al nostre comerç ni a les rambles, i permet també 

esponjar una bona part del passeig i fer-lo més ampli i transparent per al gaudi de tothom 

qui les passegi. 

Mentre seguim treballant en aquests i altres projectes als que fem referència en aquest 

Informe de Regidoria, els talls de llum han estat una de les problemàtiques que més ha 

preocupat als veïns i les veïnes del Raval i de la Barceloneta, sobretot, i per aquest motiu ens 

hem reunit amb Endesa, l’empresa subministradora, per traslladar-los els malestars veïnals i 

s’ha celebrat una trobada d’Endesa amb veïnes del Raval. En breu també se celebrarà una 

reunió amb veïns de la Barceloneta. De les reunions ha quedat clar que el problema és la 

manca de manteniment d’una xarxa que, en alguns casos, fa molts anys que ni tan sols s’ha 

tocat. De les diverses reunions s’ha arribat al compromís de la celebració de reunions 

tècniques per fer seguiment de l’estat del cablejat i les obres, mentre que Endesa s’ha 

compromès a incrementar el seu pressupost per a la millora de la xarxa dels punts més 
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problemàtics. Tal com hem informat en diversos canals, tothom qui hagi patit aquests talls 

de llum pot rebre assessorament a l’OMIC. 

Fa més d’un any vam poder anunciar que el nou CAP del Raval Nord es construiria a la 

Capella de la Misericòrdia. Des d’aleshores s’han dut a terme tots els tràmits administratius 

que han culminat amb la cessió del sòl al CatSalut, tal i com ens havíem compromès. Així 

mateix, també vam dir que una vegada tancada aquesta ubicació començaríem a treballar 

en la nova ubicació del CAP del Gòtic, i abans d’acabar el 2020 vam poder anunciar que 

s’ubicarà a la plaça Pi i Sunyer, al capdavall del Portal de l’Àngel. Mentrestant s’ha construït 

una ampliació provisional del CAP a la plaça de Joaquim Xirau. 

A pocs dies de l’inici de les preinscripcions escolars la Fundació Escola Vicenciana va 

anunciar que tancava la seva activitat educativa a 5 escoles de la Ciutat, 2 de les quals estan 

ubicades a Ciutat Vella. En l’Informe de Regidoria s’expliquen els detalls dels acords de la 

Fundació amb el Consorci d’Educació i el seguiment exhaustiu de l’alumnat de l’Escola Sant 

Joan Baptista, que és l’única de les 5 que tanca definitivament perquè la continuïtat de tots 

els alumnes està garantida a les escoles de la Barceloneta. El seguiment dia a dia per part de 

Consorci i de Districte ha permès ampliar el període de reserva prioritària i una atenció 

personalitzada a totes les famílies interessades. 

Per acabar, vull tenir un record per al Fawzi, el veí de Ciutat Vella que uns neonazis van voler 

cremar a tocar del Gimnàs de Sant Pau i per a l’Aureli, el vigilant de seguretat que ho va 

impedir. Es tracta d’una agressió, un delicte d’odi que no pot quedar impune, i per això 

l’hem denunciat a Fiscalia. Confiem que el final feliç d’aquest episodi sigui un bon auguri. 
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1. PARTICIPACIÓ 

Devolució del procés de participació del PAM-PAD 

El procés participatiu del PAM i dels 10 PAD's tenia aquesta vegada una dimensió de 

mantenir el volum i qualitat de participació del mandat 2015-19. El procés participatiu del 

PAM/PADs i dels Pressupostos Participatius ha comptat amb un gran nombre de sessions, 

activitats i participants, tot i l’impacte de la crisi sanitària de la covid-19. En el conjunt dels 

dos processos, s’han celebrat un total de 354 trobades, de les quals 20 han estat trobades 

sobre el PAM en l’àmbit de ciutat, 147 han estat sessions en els districtes i 138 han estat 

punts mòbils en l’espai públic. Singularment, s’han realitzat 49 sessions de debat en escoles 

de primària i instituts de secundària, amb infants i joves.  

Per altra banda, han participat 13.512 persones en les sessions i activitats presencials i un 

total de 19.490 si s’hi sumen les persones que han participat digitalment a través de la 

plataforma decidim.barcelona. 

En detall, 8.127 persones han participat en els punts mòbils en l’espai públic, 5.978 persones 

han participat digitalment, 3.877 en les sessions dels districtes, 887 joves i infants en els 

centres educatius i 621 persones ho han fet en les trobades de ciutat. El 56,7% de les 

persones participants a les trobades presencials han estat dones, mentre que el 43,4% han 

estat homes. 

La plataforma decidim.barcelona ha estat disponible durant tot el procés participatiu, tant 

per consultes informatives (informació i dades bàsiques del procés, consulta de 

documentació o de trobades presencials de ciutat i districte, entre d’altres), com per 

participar activament en la presentació de propostes. En aquest sentit, s’han registrat 

166.580 visites a les pàgines del decidim.barcelona del PAM/PAD i les 5.978 persones que 

han participat al procés a través de la plataforma han elaborat 482 propostes del Pla 

d’Actuació Municipal. 
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Pel que fa a les sessions dels Districtes, la major part de les sessions realitzades, en el marc 

del procés participatiu dels PADs i dels Pressupostos Participatius, han estat sectorials (72), 

seguides dels Consells de Barri (43) i les trobades amb col·lectius específics, com infància 

(40) i persones amb diversitat funcional (21). 

A banda de les sessions convocades ad hoc, es van realitzar 138 punts mòbils de participació 

a l’espai públic amb l’objectiu d’apropar el procés a la ciutadania així com donar suport en el 

registre a la plataforma decidim.barcelona. 

Més enllà de les dades, estem parcialment satisfets amb el procés. Destaquem positivament 

el manteniment del nivell alt del mandat passat, l’èmfasi en la participació específica de 

col·lectius especialment invisibilitzats (sessions amb infants, joves, persones amb 

discapacitat...) a escoles, instituts i centres especials de treball i per primera vegada en la 

història de Barcelona s’ha congeniat el vincle entre debat estratègic (PAM/PAD) i concret en 

inversions (Pressupostos Participatius). D’altra banda, però, no hem pogut desenvolupar el 

procés tal com es preveia, fent que moltes coses hagin quedat pendents degut a la 

pandèmia, com per exemple els Consells de Barri Gòtic i Casc Antic.  

Els propers dies es farà el retorn a la ciutadania de les seves propostes.  

Pressupostos participatius 

Per primera vegada, el veïnat de Barcelona pot decidir de manera directa, en un exercici de 

democràcia pioner a la ciutat, com s’invertiran 30 milions d’euros en la ciutat. 

Els pressupostos participatius representen un pas més per avançar cap a un model de 

democràcia directa que impliqui la ciutadania en els processos de decisió, ja que pot fer 

propostes, debatre-les, prioritzar-les i decidir. 

A causa de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid-19, el pressupost total 

disponible per aquesta edició dels pressupostos participatius ha hagut de ser modificat. 

Finalment, dels 75 milions previstos inicialment, s’han reservat 30 milions d’euros del 

pressupost municipal perquè els veïns i les veïnes decideixin com volen invertir-los. 
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Durant el primer semestre del 2020, es va celebrar un procés participatiu integral per definir 

el Programa d’actuació municipal 2020-2023 que ha incorporat la metodologia de 

pressupostos participatius per definir els projectes d’inversió.  

El procés de pressupostos participatius es va iniciar el dilluns 3 de febrer de 2020 i es va 

desenvolupar presencialment fins el dia 12 de març quan, atenent a les recomanacions de 

les autoritats sanitàries i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Ajuntament de 

Barcelona va anul·lar les convocatòries i la celebració de totes les trobades, debats, sessions 

i punts mòbils del procés participatiu en motiu de l'emergència sanitària de la covid-19 i de 

l’estat d’alarma decretat per l’Estat espanyol.  

Amb l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, i atesa l'afectació 

en el procés participatiu i la impossibilitat de celebrar trobades presencials durant el primer 

semestre de l'any, es va ampliar el termini per presentar projectes de pressupostos 

participatius fins el 22 de maig de 2020 a través de la plataforma decidim.barcelona.  

Els pressupostos participatius de Barcelona s’han vist suspesos fins al març de 2021, 

moment en el qual es reprenen a partir de la priorització dels projectes presentats en la 

Fase 1 del procés. 

Nou calendari del procés participatiu 

Entre l’1 i el 7 de març les persones o entitats que van presentar projectes han pogut 

sol·licitar, si escau, aclariments de l’avaluació tècnica a través d’un formulari. Les sol·licituds 

d’aclariments rebran resposta abans del 18 de març. 

Durant el mateix període, també podran retirar els projectes presentats, si així ho 

consideren.  

Entre el 22 de març i el 5 d’abril tindrà lloc la fase de suports o priorització dels projectes. La 

ciutadania podrà donar suport als projectes acceptats, i els 20 projectes amb més suports de 

cada districte passaran a la següent fase. 
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Entre el 6 d’abril i el 7 de maig, els 200 projectes prioritzats entre tots els districtes entraran 

en la fase de concreció entre la ciutadania que els promou i els serveis municipals. Durant el 

mes de maig prepararem els materials comunicatius dels diferents projectes. 

Entre l’1 i el 23 de juny (en un període per concretar), la ciutadania votarà els projectes 

definitius a desenvolupar. 

Canvis i novetats en la normativa 

En la represa del procés s’ha adaptat la dotació econòmica, part de la normativa i el 

desenvolupament metodològic del procés a l’excepcionalitat provocada per la covid-19 i al 

temps d’execució dels projectes, ja que en finalitzar el procés participatiu (juny 2021) haurà 

transcorregut la meitat del mandat municipal. En aquest sentit, la dotació total del procés 

serà de 30 milions d’euros. En el cas de Ciutat Vella, l’import és de 3,4 milions d’euros. 

La distribució econòmica entre districtes s’ha concretat atenent als criteris redistributius 

que s’havien fixat inicialment:  

● El 50% s’ha repartit de manera equitativa entre els deu districtes de la ciutat.  

● El 50% restant s’ha distribuït segons cinc criteris demogràfics, socioeconòmics i 

territorials:  

● 15% segons el nombre d’habitants de cada districte.  

● 10% segons la renda familiar disponible per càpita. 

●  10% segons la densitat neta de població.  

● 10% segons l’esperança de vida.  

● 5% segons la superfície del districte. 
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També s’han abaixat els topalls màxims de pressupost d’un projecte. Per als del Districte de 

Ciutat Vella ha passat de 2M€ a 1,7M€. 

Podeu consultar amb més detall el calendari i totes les novetats del procés, tant en les 

infografies que segueixen com en l’enllaç següent: 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius
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Consells de Barri  

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 es va celebrar el 15 de febrer de forma telemàtica i van assistir un total de 22 

persones, entre veïnat i entitats.  

L’ordre del dia va ser el següent: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
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● Votació membres Comissió de seguiment i Vicepresidència del Consell de Barri. 

Consell sense vicepresidència ja que no hi ha candidatura. S’accepta la composició 

presentada de membres de la Comissió de seguiment. 

● Punt informatiu: Millora de l’enllumenat 20-21; Neteja; Informació d’Endesa sobre 

els talls de llum i informació del nou servei municipal d’assessorament; Casal 

comunitari; Cens de pisos i locals buits; Servei de veïnatge i proximitat: operació 

fred; Jornada de portes obertes a les escoles del barri.  

● Punt deliberatiu: Joan de Borbó 44. Política d’habitatge; Pla d’habitatge 2016-2025; 

Conveni d’habitatge social amb entitats; Rehabilitació de 18 habitatges en règim de 

lloguer. Adjudicació; calendari de la construcció; Projecte d’obra; Canvia’t 

d’habitatge. 

● Temes tractats al torn Obert de paraules: Temes tractats al torn obert de paraules: 

Disconformitat per part de les entitats dels criteris d’adjudicació dels habitatges de 

Joan de Borbó 44. Dubtes si els baixos de Joan de Borbó 44 seran per a les entitats. 

Agilitzar la intervenció de l’Ajuntament respecte als baixos que son habitatges i 

tenen altres usos. La Confraria planteja que s’agilitzi l’estudi dels baixos de carrer 

Pescadors. 

Consell de Barri del Casc Antic 

El Consell es va celebrar el 23 de febrer de forma telemàtica i van assistir un total de 25 

persones, entre veïnat i entitats.  

L’ordre del dia va ser: 

● Votació membres Comissió de seguiment i Vicepresidència del Consell de Barri. 

Finalment, queda deserta la vicepresidència en no obtenir els dos terços de suport 

necessaris per Reglament, dels assistents al Consell de Barri 

● Punt informatiu:  Obres: Museu Picasso. Obres Mestres Casals i Martorell. Obres 

Museu Martorell. Jornades Portes Obertes i Matriculació escolar. Situació COVID. 

Operació Fred. 
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● Punt Deliberatiu: Situació sòcio-econòmica del Casc Antic. 

● Temes tractats al Torn obert de paraules: Problemes de convivència relacionats amb 

usuaris del CAS Lluís Companys a la via pública. Problemàtica accessibilitat vertical 

(manca d’ascensors a moltes finques del barri). Petició pacificació de vehicles de 

motor als Jardins del Pou de la Figuera. Retirada de cadires al c/Princesa que 

generen problemes de convivència i seguretat. Queixes en relació a activitats de 

lleure que provoquen molèsties (sorolls) al Passeig Lluis Companys. 

Consell de Barri del Gòtic 

El Consell es va celebrar el 25 de febrer de forma telemàtica i van assistir un total de 20 

persones, entre veïnat i entitats.  

L’ordre del dia va ser: 

● Votació membres Comissió de seguiment i vicepresidència dels Consells de Barri. 

S’accepta la composició  de la Comissió de seguiment i es nomena 

vicepresidenta del Consell de Barri a la Sra. Teresa Caja Oliver. 

● Punt informatiu: Obres i manteniment; Accions de neteja i d'enllumenat al 

barri; Jornades de Portes Obertes a les Escoles; Trobades amb veïnes i veïns sobre el 

barri;  CAP Gòtic: mòduls i futura ubicació: Mesures Pla Desenvolupament 

Econòmic; Desplegament Mesura de Govern covid19: ; Dades covid; Servei de 

veïnatge i proximitat: Operació Fred. 

● Punt deliberatiu: Veïnificació de l'espai públic del barri Gòtic. 

● Temes tractats al torn obert de paraules: Mesures de reforç al comerç del Gòtic i en 

especial al de proximitat; Vetllar per fer compatible el gaudi de la via pública per 

part del veïnatge i el descans dels veïns; Reactivació propostes de l'entorn escolar 

de Baixeras i obres plaça Carme Simó;  Us intensiu de bicicletes i patinets elèctrics al 

carrer Comtal; Ocupació d’ancoratges de bicicletes per part d'empreses privades de 

lloguer; Demanda per evitar la proliferació de botigues adreçades al turisme, 

explicació de les competències municipals i els límits en el pla d’usos.  
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Consell de Barri del Raval 

El Consell es va celebrar el 16 de febrer de forma telemàtica i van assistir un total de 33 

persones, entre veïnat i entitats.  

L’ordre del dia va ser: 

● Votació membres Comissió de seguiment i vicepresidència dels Consells de Barri. 

S’accepta la composició  de la Comissió de seguiment i es nomena vicepresident del 

Consell de Barri al Sr. Ángel Cordero. 

● Punt informatiu: Obres i manteniment: C/ Est, Reina Amàlia, solar Arc del Teatre. 

Projecte Protegim les escoles. Jornades de Portes Obertes a les Escoles. Operatiu 

Coliseum. Servei de Veïnatge i Proximitat (Operació Fred). Accions Pla de Mobilitat al 

Raval. Pla de barris. Raval. Dades covid al Raval. Desplegament Mesura de Govern 

covid19.  

● Punt deliberatiu: Talls de llum.  

● Temes tractats al torn obert de paraules: Situació de les  persones que viuen al carrer 

Princep de Viana 14. Assentament Poble Sec. Pla de mobilitat. Pressupostos 

participatius. Situacions relacionades amb conductes incíviques i seguretat. Solar 

ubicat al carrer Pere Camps núm. 8. Estigmatització per part de la premsa del barri 

del Raval. 

Participació del Pla d’actuació del Pou de la Figuera 

El Pou de la Figuera és un dels centres dels barris de Sant Pere i Santa Caterina a Ciutat 

Vella. Tot i la història d’aquesta plaça fruit d’una reivindicació veïnal que volia recuperar una 

zona verda que desprengués dinamisme i vitalitat al barri, la situació i alguns usos actuals no 

donen resposta al que es pretenia. Per aquest motiu i veient la realitat de l’entorn de la 

plaça des del Districte de Ciutat Vella plantegem la definició d’un pla d’actuació dels entorns 

del Pou de la Figuera, per fomentar i executar accions que millorin la vivència quotidiana i la 

cohesió social del Pou de la Figuera, revertint dinàmiques excloents generant noves 

oportunitats, acompanyant i facilitant dinàmiques veïnals i comunitàries. 
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El procés participatiu vol definir el conjunt d’accions que han de formar part del Pla d’Acció. 

Aquestes accions es definiran conjuntament amb el teixit veïnal, social i comercial del barri. 

A través de fases d’informació, de diagnosi, de propostes i d’un retorn amb el teixit social i 

associatiu del barri.  

Els àmbits en els que s’agrupen les propostes son 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.  

● 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 entre els diferents agents de l’àmbit. 

Les trobades van tenir lloc durant els mesos de novembre i desembre en format telemàtic i 

estaven dirigides a veïnat, col·lectius i entitats vinculades al Pou de la Figuera, a excepció 

dels "carretons" participatius. Les sessions que es van realitzar al gener van ser obertes i en 

format presencial. 

Les sessions del procés de participació del Pla d’Acció del Pou de la Figuera s’han finalitzat 

amb una participació alta, de més de 270 persones, i amb un total de més de 550 

aportacions, amb demandes i propostes principalment entorn temes com els següents:  

● La dinamització de les plantes baixes. 

● Fomentar el comerç de proximitat. 

● Cursos de formació i ocupació per joves.  

● Potenciació dels usos i dinàmiques veïnals i familiars de l'espai. 
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● Millores puntuals de l'espai públic mantenint el seu caràcter actual, augmentant la 

percepció de seguretat i visibilitzant la lluita veïnal que l'ha configurat. 

● La millora de la comunicació i relació entre entitats, serveis i equipaments de la zona 

per vetllar plegats pels usos de la plaça.  

Després d'un retorn informatiu al Consell de Barri del Casc Antic també es fa el retorn del 

procés a les diferents sessions físiques i digitals plantejades. El document del Pla es 

presentarà finalment a l’abril i ha de permetre marcar un full de ruta d’intervenció pels 

propers mesos i anys. El procés preveu un espai pel seguiment veïnal durant l’execució del 

mateix amb el nom de Taula Ciutadana Entorns del Pou. 

Cal destacar que el procés ha recollit visions diverses del Pou però també moltes que 

comparteixen elements comuns, per tant es considera assolit l’objectiu de trobar, tot i les 

diferències, eixos comuns i compartits per definir allò que es vol que esdevingui aquest eix 

central de la vida veïnal del Casc Antic. 

Podeu seguir el procés de participació en el següent enllaç: 

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera 

Calendari d’òrgans de participació del segon trimestre 2021  

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

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

Òrgans de Govern 

Plenari del Consell del Districte de Ciutat Vella: 20 de maig 

Òrgans de Participació 

Audiència Pública del Districte de Ciutat Vella: 15 d’abril i 17 de juny 

Consells de Barri: 

● Barceloneta: 1 de juny 

● Raval: 3 de juny 

https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera
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● Casc Antic: 8 de juny 

● Gòtic: 10 de juny 

Consells sectorials: 

● Consell de gent gran: 8 d’abril 

● Consell de Salut: 19 d’abril 

● Consell d'habitatge: 20 d’abril 

● Consell de Dones: 22 d’abril 

● Consell Escolar: 26 de maig 

● Espai de Mar: 2 de juny 

● CEM Can Ricart i Colom: 2 de juny 

● CEM Marítim: 2 de juny 

● CEM Ciutadella: 9 de juny 

● CEM Sant Sebastià: 9 de juny 

● CF La Catalana: 9 de juny 

● Taula de memòria: 22 de juny 

● Consell de Dinamització Econòmica: 29 de juny 

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. 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 de desembre de 

2020. Les dades de l’any 2020 indiquen que s’han obert 239 expedients de desnonaments 

coneguts al districte. Ciutat Vella passa a ser el tercer districte de la ciutat pel que fa al 

nombre de desnonaments, precedit per Sants-Montjuïc (240) i Nou Barris (268). 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 
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d'Intervenció en situacions de Pèrdua de l'Habitatge i/Ocupacions (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 l’any 2020. 

Districtes 1/1/2020 % 

31/12/2020 

Ciutat Vella 239 14,33% 

Eixample 207 12,41% 

Sants-Montjuïc 240 14,39% 

Les Corts 37 2,22% 

Sarrià-Sant Gervasi 70 4,20% 

Gràcia 78 4,68% 

Horta-Guinardó 202 12,11% 

Nou Barris 268 16,07% 

Sant Andreu 154 9,23% 

Sant Martí 173 10,37% 

Total 1.668 100,00% 
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El barri més afectat de Ciutat Vella és el Raval, que fins al 31 de desembre ha concentrat el 

57,32% dels desnonaments del Districte, amb un total de 137, seguit de Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera (41), el Barri Gòtic (32) i la Barceloneta (29). Aquests desnonaments han 

afectat, des del 1 de gener fins la 31 de desembre de 2020 a un total de 521 veïns i veïnes, 

dels quals 175 van ser menors d’edat, tal com s’observa en el quadre següent: 

Ciutat Vella Total adults Total menors d'edat Total persones 

Raval 214 110 324 

Gòtic 43 20 63 

La Barceloneta 36 20 56 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 53 25 78 

Total 346 175 521 

 

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

aconseguit 334 que, majoritàriament (263 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 des 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 en situació de vulnerabilitat 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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És per això que 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 persones llogateres. 

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

desembre de 2020. 

Ciutat Vella Mesa 
d'emergèn
cia 

Mediaci
ó ajuts 

Lloguer 
Social 

Recurs 
habitació 

Borsa 
Mediació 

Bors 
Reallotjament 

Solució 
pròpia 

Total 

Raval 12 5 7 20 1 1 173 219 

Gòtic 3 0 1 1 2 2 21 30 

Barceloneta 4 0 0 2 0 1 30 37 

Sant Pere, 
Santa 
Caterina i la 
Ribera 

4 0 2 2 0 1 39 48 

Total 23 5 10 25 3 5 263 334 

 

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: 

Ciutat Vella Total habitatges Estat Data inici 

Passeig Joan de Borbó, 11 8 Obres setembre 2020 
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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 Total habitatges Estat 
Dates lliurament de 
claus 

Botella 16-16B 11 Licitació obres desembre - 22 

Hospital, 116 17 Redacció projecte març - 23 

Lancaster 7-9-11 28 Redacció projecte maig - 24 

Pg. Joan de Borbó 44 18 Rehabilitació delegada pendent 

Reina Amàlia 10 8 Rehabilitació delegada pendent 

Robador 25-27 13 Fase de repassos, pendents 
subministres, cèdules... 

octubre - 21 

Robador 33 20 Obres en espera pendent 

Robador 43 7 Pendent lliurament edifici febrer - 21 

TOTAL 

122 

  

 

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

Durant l’any 2020, des de les Oficines d’Habitatge  es van fer un total de 170.045 actuacions 

en matèria d’habitatge, 47.786 de les quals corresponen a tràmits i 15.501 a atencions 

mitjançant els diversos canals habilitats amb motiu de la pandèmia, a partir del mes d’abril. 
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Així, l’atenció al ciutadà s’ha diversificat en diversos canals, com ara les visites presencials 

amb cita prèvia, l’habilitació d’un únic telèfon d’atenció i  un correu electrònic,  així com el 

propi web d’habitatge, per donar cobertura a tota la ciutadania. 

Set de les deu oficines d’habitatge de Barcelona van obrir al mes de juny ( després del 

tancament de 2 mesos durant l’estat d’alarma): Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les 

Corts, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. I el personal de la resta d’oficines, que no van 

poder obrir per motius de seguretat i salut, ha continuat atenent via telemàtica als veïns i 

veïnes dels districtes. 

Així mateix s’ha implementat el servei  “Habitatge et truca” que ofereix un assessorament 

telefònic personalitzat en matèria d’habitatge.  

Les dades disponibles d’atencions a l’Oficina d'Habitatge de Ciutat Vella, a 31 de desembre 

de 2020 són les següents: 

Es van realitzar 6.899 tràmits durant el 1r trimestre de l’any 2020 (abans del tancament per 

la pandèmia), es van atendre 5.880 visites presencials des del juny fins al desembre, 9.629 

correus electrònics del març al desembre i es van realitzar 1.016 trucades ‘Habitatge-Et 

truca’. 

Any 2020 Ciutat Vella 

Rehabilitació 1 

Registre /Adjudicacions 2379 

Ajuts Lloguer  2639 

Borsa d'Habitatges 572 

Ús digne de l'Habitatge 1307 
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Cèdules d'Habitabilitat 1 

Total tràmits 1r trimestre 6899 

Visites presencials 5880 

Correu electrònics 9629 

Trucades HAB-ET des de OH's 1016 

Total 23424 

 

Addicionalment, es tenen dades globals de tota la ciutat de trucades del servei ‘Habitatge et 

truca’ per tipologia de tràmit i gestió Iris que ascendeixen a 15.501 actuacions per totes les 

Oficines d’Habitatge. A continuació es mostra la desagregació per tipus de tràmit sol·licitat. 

Trucades HAB-ET BO Ajuts Lloguer 5164 

Trucades HAB-ET BO Borsa 1004 

Trucades HaB-ET BO Ass. Legal 1953 

Trucades HAB-ET BO Registre 3454 

Trucades HAB-ET BO Cèdules Hab. 973 

Trucades HAB-El BO Rehabilitació 953 

GESTIÓ IRIS (consultes OH i B.Off,) 2000 

TOTAL 15501 



 

       Informe de Regidoria  

28 

Serveis Socials 

La crisi de la covid-19 i les restriccions que es van haver de posar per protegir la salut de la 

ciutadania han implicat també un atur generalitzat del treball i la vida social, i per tant una 

crisi económica i social. Davant una crisi social, que ja vam preveure que tindria uns efectes 

devastadors per moltes veïnes, i encara més greus en persones que ja es trobaven en 

situacions de vulnerabilitat social i econòmica, des de l’Ajuntament de Barcelona es va posar 

en marxa un fons covid per donar una resposta immediata a la falta d’ingressos i les 

necessitats socials emergents de moltes veïnes. Els Centres de Serveis Socials i l'esforç de les 

seves treballadores han esdevingut actors clau en la primera linea d’atenció per escoltar i 

donar resposta a les angoixes i necessitats dels veïns i les veïnes de Ciutat vella i la resta de 

la ciutat, en un moment en que molts altres serveis públics no oferien atenció directe. A 

continuació donem comptes dels nombres d’atencions i ajuts econòmics que que s’han 

realitzat en el període des de la irrupció de la Covid-19 en el nostre territori. 

Atencions socials i ajuts econòmics als Centres de Serveis Socials  

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

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

març 2020 fins a 31 de gener de 2021 ascendeix a 5.816.871,09 €. Durant els mesos de 

novembre i desembre del 2020 les persones i famílies van rebre de cop el fons covid, que 

són unes ajudes econòmiques municipals que es fan efectives amb targetes moneder i que 

moltes persones usuàries van rebre l’acumulat de l’any en aquest darrers mesos.  

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

Socials del Districte des de gener del 2020 fins el 31 de gener del 2021. 

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS    

Ciutat Vella Total 

Primeres visites UPA realitzades 8683 
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Persones Ateses 22824 

Activitats d'atenció directe realitzades pels equips 39328  

TOTAL 50.581  

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

Serveis Socials del Districte des del mes de gener de 2020 fins al mes de gener de 2021. 

L’import total d’aquests ajuts ha estat de 3.940.598,1 euros.  

AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE   

Ciutat Vella Nº Ajudes 

Alimentació 5.900 

Escolar 71 

Generals 87 

Habitatge Manteniment 429 

Inserció Laboral 8 

Lleure 53 

Roba i Higiene Personal 54 

Salut 211 

Transport 122 

Habitatge Allotjament 2259 

TOTAL 9196 
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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  16 de novembre al 7 de febrer, s’han observat algunes 

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

principis de gener, que van arribar al pic màxim cap al 17 de gener, i des de llavors estan 

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

meitats de novembre.  

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

data 7 de febrer de 2021 aquest és el tercer districte que menys casos presenta (204), 

només superat per Gràcia (179) i Les Corts (136).   

 

 

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

La incidència (casos per cada 100.000 habitants) de les darreres 5 setmanes mostra que es 

manté la tendència a la baixa i l’estabilitat com a la resta de la ciutat. 
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Les dades de la primera setmana de febrer mostren una tendència a la baixa de Casc Antic i 

Gòtic, un estancament pel que respecte a la Barceloneta i un petit repunt al Raval, però cal 

veure com evolucionen les dades les properes setmanes per poder valorar si es tracta d’un 

cas puntual. 

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 els diferents 

barris del Districte(casos cada 100.000 

habitants) 

 

Memòria 

Taula de Memòria 

Durant la celebració de la darrera Taula, celebrada el 20 de desembre de 2020, es va 

informar de l’estat en què es trobava el procediment per a la identificació d’un carrer, a la 
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Barceloneta, amb el nom d’Emília Llorca. En reunions posteriors, tècniques i amb la família, 

s’està treballant al respecte de la data i de la forma de celebració.  

Amb les persones impulsores de la proposta de Monument de les Carolines a la Rambla 

presents es va informar del fet que aquesta passa a ser treballada al Consell LGBTI de Ciutat, 

així com de la impossibilitat de modificar el projecte per a la Rambla, i de la necessitat de 

treballar a nivell de Consell de Cultura qualsevol intervenció d’aquestes característiques. 

En el marc de la mateixa Taula, i posteriorment, el Districte ha rebut diverses propostes de 

les entitats que la conformen: l’Associació d’Aviadors de la República demanarà el suport de 

la Taula per a presentar a la Ponència de Nomenclàtor un nom de carrer, Colectic proposa al 

Districte col·laboració per a tractar els arxius i la custòdia dels objectes del CGB (Club 

Gimnàstic Barcelona), així com la senyalització amb una placa commemorativa al carrer 

Joaquim Pou, on hi estava ubicat.  

El MUHBA va presentar els projectes en què està treballant per a obrir el barri Gòtic a la 

ciutadania, i va explicar l’interès en desenvolupar la idea de Museu-Escola, tot fomentant 

l’ús de les escoles dels espais històrics del districte.   

Amb la Regidoria de Memòria Democràtica el Districte està treballant, junt amb Cultura Viva 

i l’Ateneu de Memòria Democràtica, possibles línies d’acció a Ciutat Vella, aprofitant els dies 

d’obertura de Via Laietana a la ciutadania, i promovent la participació de la ciutadania en els 

projectes històrics del centre de la ciutat.  

3. CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 

Educació  

Programa Protegim les escoles 

El programa Protegim les Escoles, liderat per l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 

Barcelona en coordinació amb Districtes i l’Àrea d’Educació, té com a prioritat millorar la 

seguretat i la salut dels infants, reduint el trànsit i ampliant l’espai per a les persones a 

l’entorn dels centres educatius. Durant l’any 2020 s’han millorat els entorns de l’Escola Pia 
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Sant Antoni i de l’Escola Rubén Darío. Aquesta última dins del Pla de Barris, però amb els 

criteris del programa Protegim els Escoles. 

Per l’any 2021 s’està treballant en dos espais, que inclou cinc centres educatius. El procés 

comença amb un estudi de l’entorn i les principals dificultats que presenta, elaborat per la 

comunitat educativa dels respectius centres. El projecte s’elabora amb la participació de 

l’equip directiu dels centres i de l’AFA que el validen. Les obres estan previstes que 

s’executin a l’estiu del 2021. 

Els centres que participen al 2021 són: 

● L’escola Milà i Fontanals, l’Institut Miquel Tarradell i l’Escola Bressol Municipal 

Canigó: Es treballa en els entorns de la Plaça Joan Amades, el carrer dels Àngels, el 

carrer Peu de la Creu i la Plaça Caramelles. 

● L’Escola Pere Vila i l’Institut Pau Claris: Es treballa a l’entorn del Passeig Lluís 

Companys, l’avinguda Vilanova i el carrer dels Almogàvers. 

Com a experiència pilot de participació infantil en el programa, s’han fet dues sessions amb 

alumnat de l’escola Milà i Fontanals. En les properes edicions d’aquest programa, 

s’incorporarà la participació infantil perquè l’alumnat pugui opinar i fer propostes al voltant 

de l’espai públic i el seu entorn escolar. 

Arrel d’aquest programa, s’ha creat la Taula d’Entorns Escolars al Districte. En aquesta Taula, 

coordinada per la Direcció de Llicències i Espai Públic, hi participen tècnics de la Direcció de 

Serveis a les Persones i el Territori, de Model Urbà, de Mobilitat i la Guàrdia Urbana. 

Transformem Patis: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris 

L’any 2021 s’inicia el projecte de Transformació dels patis escolars, amb l’objectiu que el 

verd hi sigui més present, s’afavoreixin les relacions de gènere i que tothom hi trobi el seu 

espai de joc i que siguin espais oberts al barri, més enllà de l’horari lectiu. 

Durant l’estiu del 2021 es faran les transformacions dels patis de l’escola Parc de la 

Ciutadella i de l’Escola Milà i Fontanals i l’Institut Miquel Tarradell, que tenen l’espai de pati 
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compartit. Per compartir tot aquest procés de transformació, en cada centre educatiu s’ha 

creat un grup motor on participen tots els sectors de la comunitat educativa: equip directiu, 

docents, alumnat, famílies i entitats del territori que tenen vinculació amb el centre. A més 

s’organitzen sessions participatives específiques amb l’alumnat.  

Procés de preinscripció i matrícula 2021-2022  

La preinscripció per al proper curs escolar 2021-2022 serà del 15 al 24 de març de 2021 al 

segon cicle d’educació infantil i primària, i del 17 al 24 de març a l’educació secundària 

obligatòria. Un procediment que es durà a terme exclusivament de forma telemàtica, 

regulat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Com a novetat, aquest 

any les famílies poden fer el procés de preinscripció al web preinscripcio.gencat.cat. 

A Barcelona, el Consorci d’Educació ha habilitat la seu central situada a la plaça Urquinaona i 

vuit Oficines d’Escolarització repartides entre els districtes per a fer les tasques de suport a 

la preinscripció en línia. A Ciutat Vella, aquesta funció la realitza l’Oficina Municipal 

d’Escolarització a la placeta del Pi, on es pot assistir presencialment amb cita prèvia i es pot 

atendre en diferents llengües a través d’un servei de teletraducció. 

Exclusivament com a suport a la tramitació en línia, al Districte hi ha diferents espais que fan 

suport a diferents tràmits i que també es reforçaran per fer suport al tràmit de preinscripció 

escolar. Aquests serien els Punts Òmnia  i altres punts de suport als barris.  

Informació sobre l’acord amb la Fundació Vicenciana 

La Fundació Escola Vicenciana ha decidit deixar de gestionar els centres educatius a la ciutat 

de Barcelona a partir del curs 2021-2022. Fruit del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del 

procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, hi 

ha 4 centres a la ciutat de Barcelona que s’han pogut integrar en la xarxa pública, a l’estar 

situats en zones amb necessitats d’escolarització. Un d’aquests centres és l’Escola Labouré, 

futur Institut Escola Elisabets, al barri del Raval, que a partir del curs 2021-2022 passa a 

pertany a la xarxa pública de centres, gestionats pel Consorci d’Educació.  
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Per una altra banda, la Fundació Escola Vicenciana no mantindrà oberta l’Escola Sant Joan 

Baptista, al barri de la Barceloneta. El Consorci d’Educació garanteix que tot l’alumnat de 

l’escola podrà continuar al barri en un dels 3 centres públics, on hi ha places lliures suficients 

per a acollir-los. S’ha fet un procés amb les famílies per fer les reserves de places tant al 

barri com a els centres d’altres zones amb places disponibles i que les famílies han triat. 

Aquest procés ha sigut excepcional donada la situació generant una reserva de places prèvia 

al procés de preinscripció per tal que les famílies que així ho han decidit tinguin garantides 

les places. Des del Districte de Ciutat Vella i en coordinació i col·laboració amb el Consorci 

d’Educació de Barcelona es realitzarà el seguiment de l’acollida de les famílies en els 

respectius centres així com el foment de la relació entre les AFAs dels centres i les famílies 

que s’hi incorporen a partir del curs vinent. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Pla de Desenvolupament Econòmic 

Elaboració nou PDE 

Atesa la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia, a finals de 2020 es va decidir 

elaborar nous PDE als sis districtes de la ciutat que en tenen. L’objectiu és, seguint la lògica, 

esperit i contingut dels PDE en curs, reforçar el compromís i objectius de reactivació 

econòmica en l’actual context de crisi, mirar més enllà de la data de finalització prevista (a 

Ciutat Vella el PDE era de 2016 a 2021) i focalitzar energies en les estratègies de 

desenvolupament al territori. 

El procés d’elaboració del nou PDE de Ciutat Vella començarà al mes de març i finalitzarà al 

juny 2021. Impulsat per Districte i Barcelona Activa, implica a tots els agents municipals 

relacionats amb el Districte i el desenvolupament econòmic i es realitzarà en diàleg amb el 

teixit socioeconòmic de Ciutat Vella, recollint demandes i reflexions que ja emergeixen del 

PAD i d’espais de treball i projectes en curs, així com espais de debat específics a realitzar en 

els propers mesos per tal de decidir el full de ruta per a 2021-2023. 

Aquest nou PDE tindrà com a referent les accions exitoses desenvolupades durant els anys 

previs i també la Mesura de Govern aprovada per fer front a les conseqüències de la covid-
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19. Encara que formalment el PDE iniciará el seu procés al març, hem treballat amb els 

diferents agents implicats per recollir les demandes i valorar el resultats de les accions 

d'emergència portades a terme durant aquests últims mesos. El nou PDE posarà en valor el 

paper del teixit comunitari, el teixit econòmic i la importància que la seva interrelació té en 

el desenvolupament d’un model d’economia diversificada al districte com a resposta a la 

crisi econòmica derivada de la covid-19. 

Baixos de Protecció Oficial (BPO)  

L’any 2020, amb la crisi sanitària i socioeconòmica que se’n deriva, ha estat molt difícil pels 

projectes que es desenvolupen en els Baixos de Protecció Oficial de Ciutat Vella i ha alentit 

tant la instal·lació als locals dels adjudicataris de la segona convocatòria com el llançament 

d’una tercera edició. 

Fins ara, s’han llançat dues convocatòries de Baixos de Protecció Oficial, amb 8 locals 

municipals cadascuna, per projectes que desenvolupin activitat econòmica en algun dels 

sectors que el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat Vella marca com a 

prioritaris. Els locals i les activitats de la primera i la segona convocatòria són els següents: 

 

 Projecte Local 

1 2018 Oasiurbà C. Sant Ramon 6, Local 2 

2 2018 Associació esportiva Ciutat Vella C. Carretes 29 

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

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

5 2018 Associació Cultural TUDANZAS C. Sant Pere Mitjà 65 

6 2018 POST-INDUSTRIAL FASHIONSHOP C. Assaonadors 26 
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7 2018 Nut Creatives S.L. C. Robadors 35-37 

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

9 2019 Bugaderia Social C. Francesc Cambó, 30-36 

10 2019 Llibreria Sant Jordi C. Robador, 43 

11 2019 Fusteria Ecológica C. Flassaders, 23 

12 2019 Ecomuseu dels gitanos C. de la Cera, 10 

13 2019 FUndació Apip-Acam C. Arc de Teatre, 13 

14 2019 Can Tria botiga Ecològica C. Carretes, 43 

15 2019 Top Manta C. Robador, 21 

16 2019 Mensakas C. Sta Madrona, 6-8 porta 2. 

 

Totes les activitats de la primera convocatòria estan en marxa menys la Galeria Stendhal, 

que va renunciar al local per dificultats econòmiques el mes de juliol de 2020. 

La crisi sanitària i les restriccions han dificultat d’una manera molt severa l’avançament de 

les obres de rehabilitació dels locals i també la instal·lació dels projectes adjudicataris que 

tenien els locals ja preparats. L’únic local que ha començat a generar activitat el 2020, 

encara que molt limitada, és el de la Fusteria Ecològica del carrer de Flassaders. 

Durant l’any 2020, s’ha preparat una tercera convocatòria, que es llançarà previsiblement 

durant l’any 2021, que té com a principals novetats: una simplificació de les bases per 

afavorir al màxim la presentació de projectes, donar la mateixa prioritat a tots els àmbits 

econòmics del PDE i, per tant, oferir un sol termini de lloguer dels locals (5+2 anys) i una sola 

proposta de preus, i incorporar criteris covid19 en la valoració dels projectes. 
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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, 

han atès al llarg del 2020 a 2.945 persones (un 75% més que l’any 2019) les quals han 

realitzat 4.451 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 2.945 persones ateses pel servei el 2020, 260 persones són residents de Ciutat Vella, 

i han rebut 428 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). És un servei que va néixer a Ciutat Vella, en el marc 

del PDE i que després s’ha replicat a altres punts de la ciutat (Nou Barris i Sants-Montjuïc) i 

a nivell global amb el punt telemàtic. 

Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella  

És un projecte público-comunitari impulsat pel Districte, Barcelona Activa, el Pla de Barris 

Raval Sud-Gòtic Sud i l’entitat Impulsem SCCL,  obert a les entitats i col·lectius de Ciutat 

Vella, per compartir i cedir els seus recursos, fomentant així la cooperació, el treball en 

xarxa, l’economia circular i el reciclatge. 

A finals del 2020 es va formalitzar el conveni que ha de regular el funcionament per als 

propers anys.  

Mentrestant, l’activitat del Banc continua amb la realització de les següents accions: 



 

       Informe de Regidoria  

39 

● Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure: s’han rebut 44 

peticions de préstec de material al llarg del 2020, de les quals 36 s’han pogut 

realitzar, entre 22 entitats del districte i 3 serveis privats. 

● Serveis de suport a activitats culturals i comunitàries: s’han rebut un total de 27 

sol·licituds de serveis durant el 2020. D’aquest total, 2 sol·licituds van ser per part del 

Districte de Ciutat Vella, 7 per part d’altres organismes públics i 18 per part d’altres 

entitats. 

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

repartiment a entitats del territori: s’han realitzat 71 donacions al llarg del 2020. 

Concretament, 37 donacions de lots de material d’Abacus, preparació de 20 lots de 

roba (345 farcells de 10 peces en total) i 12 donacions d’hidrogel. 

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

va posar en funcionament a l’agost i compta amb 75 comerços adherits, ha realitzat 

182 comandes fins a finals del 2020.  

Punt d’atenció a l’Activitat Econòmica  

Servei iniciat a l’abril 2019, situat a l’edifici del Convent de Sant Agustí, al barri del Casc Antic 

(Pons i Clerch, 2), juntament amb altres serveis de Barcelona Activa. És un servei 

d’assessorament a tot tipus d’activitat econòmica (empresa, emprenedoria o economia 

social i solidària) i atén de forma presencial i online. 

La majoria de persones o empreses ateses són residents de Ciutat Vella o amb intenció 

d'iniciar un projecte al districte. 

Els resultats del PAAE durant l’any 2020 són els següents: 

Dades acumulades any 2020 

Tipus de servei Nº 
total   

Total persones emprenedores 147 
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Persones assistents sessions informatives presencials 78 
  

Persones assistents sessions informatives online 64 
  

Total de persones assessorades 108 
  

Nombre d’assessoraments -Inicials i de seguiment- 224 
  

Nombre de projectes actius 36 
  

Nombre d’empreses constituïdes 8 
  

Participants en formació BPO 8 
  

Nombre empreses i agents econòmics assessorats 170 
  

Nombre d’assessoraments/accions amb empreses i agents 
econòmics 

405 
  

  

D’aquestes dades, destaquem que al llarg del 2020 des dels servei del PAAE Ciutat Vella 

s’han assessorat un total de 170 empreses, amb les quals s’han realitzat un total de 405 

assessoraments. 

També cal ressaltar que s’han atès a 147 persones emprenedores i s’ha acompanyat a 108 

projectes d’emprenedoria, d’aquests 36 romanen actius i 8 ja s’han constituït  (5 dels quals 

estan ubicats a Ciutat Vella). 

En relació a l’assessorament a projectes adjudicataris del programa de Baixos de Protecció 

Oficial, s’ha fet seguiment de 8 dels projectes per analitzar la seva situació i acompanyar-los 

en l’àmbit del màrqueting-publicitat-promoció, treball col·laboratiu amb el territori, o la 

revisió dels estats financers. 
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L'any 2020 la nostra aposta ha estat pel reforç d'aquest servei, ampliant el nombre d'hores 

d'atenció setmanal i difonen entre els petits comerços l'existència d'aquest servei. La tasca 

desenvolupada durant aquests mesos ha consolidat el servei entre els agents econòmics del 

districte (Xarxes Laborals, Entitats d'inserció laboral, Comerços i petits emprenedors). 

El PAAE ha adaptat la seva orientació per facilitar el desenvolupament de les mesures preses 

per al districte amb relació a la compra de material escolar per als menors d'edat a través de 

comerços del districte, ha facilitat el contacte i interrelació entre els comerços i les xarxes de 

suport mutu. 

La seva consolidació és fonamental per contribuir a la diversificació de l'activitat econòmica 

del districte. 

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) 

Es tracta d’un projecte impulsat per Pla de Barris i en coordinació amb Barcelona Activa, 

sorgit de l’emergència de la crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària i, pretén 

donar una resposta efectiva, integral i personalitzada a les persones que han patit un 

empitjorament de les seves condicions bàsiques de vida (econòmiques, socials i de salut) a 

causa de la covid. 

Desplegament de XARSEs a 7 punts d’atenció als barris de Barcelona (el Raval, el Besòs i el 

Maresme, la Trinitat Vella, la Trinitat Nova, la Marina, la Zona Nord i Bon Pastor). El punt 

XARSE del Raval es troba a l’Oficina del Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud (Robador, 36) i 

atén prioritàriament a residents dels barris del Raval i el Gòtic. 

Està en funcionament des del 20 de setembre 2020 (tot i que el servei de suport a 

tramitació d’ajuts es va iniciar a finals de juliol) i atén amb cita prèvia (trucant al 675 60 85 

41). 

Accions de la XARSE del Raval: 

● Atenció a les necessitats de la persona i connexió a recursos de l’administració 

pública i/o del teixit comunitari que s’adeqüin més a les seves necessitats (en estreta 

coordinació amb Serveis Socials). 
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● Suport en la tramitació telemàtica d’ajudes. 

● Capacitació Digital: acompanyament i formació digital. 

● Grups de suport emocional. 

● Programa d’educació en economia domèstica. 

● Sessions de defensa de drets laborals. 

● Es preveu oferir altres activitats que donin resposta a necessitats que es vagin 

detectant. 

Dades destacades: 

● 618 persones ateses el 2020, des de juliol, amb les que s’ha realitzat més de 1.500 

accions. 

● Perfil de persones usuàries: proporció igualada entre homes i dones, 

majoritàriament d’edat entre 30 i 45 anys, residents al barri del Raval, de 

nacionalitat espanyola (39%) però també de Bangladesh (15%), el Marroc (11%) i 

Filipines (5%). 

● Suport a ajuts/tràmits demandats: majoritàriament Ingrés Mínim Vital (26%), 

Informació / Consulta del servei o d'ajuda disponible (23%), Cl@ve PIN (9%), Subsidi 

per desocupació i Renda Garantida (6% cadascuna). 

● Derivació principal per part de Serveis Socials del Raval Nord/Sud i del barri Gòtic 

(71% i 11% respectivament). 

● Creixent coordinació i col·laboració amb entitats del territori. 

● Sessions de Defensa de Drets Laborals: s’han programat sessions virtuals amb una 

periodicitat quinzenal, iniciant-les a finals del mes de novembre. 

● Programa d’Educació en Economia Domèstica: programació de 3 sessions per 

persona, en sessions individuals presencials i virtuals, iniciades el mes de desembre. 
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● Grups de Suport Emocional: programació setmanal en format grupal i presencial 

(Casal de Barri Folch i Torres), iniciats al gener 2021. 

Amb totes aquestes accions, i la desenvolupada a través del Casal Comunitari a la 

Barceloneta, es pretén donar resposta als problemes derivats de la no presencialitat 

provocada per la covid i la bretxa digital que ha generat un increment de les gestions 

telemàtiques. El Districte ha fet una aposta per l'acompanyament individualitzat del 

veïnatge, garantint els drets dels ciutadans a l'atenció per part de l'administració. La 

iniciativa es valora molt positivament per part dels usuaris i dóna solucions concretes a 

cadascuna de les seves demandes. 

Programa de subvencions Impulsem el que Fas   

Són subvencions de la Direcció de Proximitat de Barcelona Activa que, a més de promoure 

l’activitat econòmica en general al territori, impulsen de manera especial la contractació de 

persones. 

Al llarg del 2020 s’ha realitzat el seguiment de l’execució dels 15 projectes de Ciutat Vella 

corresponents a la 3a edició del programa. Alguns d’ells han allargat la durada d’execució  

per un temps igual o inferior a la durada de l’estat d’alarma, finalitzant els primers mesos 

del 2021. 

 D’altra banda, al 2020 també ha tingut lloc la 4a edició del programa, amb una participació 

de 428 projectes presentats, dels quals 127 projectes s’han finançat (56 més que al 2019), 

destinant un pressupost de 2,71 milions d’euros (1 milió d’euros més que al 2019). 

 De tots els projectes, 33 d’ells impacten a Ciutat Vella de manera total o parcial, i sumen un 

pressupost total d’aproximadament 708.000€ (el doble que la convocatòria del 2019). 

El resum de projectes de la convocatòria Impulsem el que Fas 2020 amb impacte a Ciutat 

Vella son els següents: 
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Entitat Nom projecte Modalitat
* 

Pressupost 
atorgat  

Opcions de 
consum 
responsable sccl 

La Zona: Consum Digital Responsable 6 40.000,00 € 
 

Associació 
oasiurbà 

Servicios inmobiliarios éticos contra la 
gentrificación comercial 

7 37.926,60 € 
 

Associació  
cultural ateneu 
del raval 

Cooperativa de Trabajo Asociado del 
Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin 
Papeles 

7 37.000,00 € 
 

Associació 
popular de 
vendedores 
ambulantes 

Fortalecimiento del proyecto 
socioeconómico y comunitario de “Top 
Manta” 

7 37.000,00 € 
 

Xamec (xarxa 
agroecològica 
menjadors 
escolars de 
catalunya) 

innovant en la certificació alimentària 
agroecològica (ecològic, proximitat i 
km0) en els menjadors escolars i la 
restauració 

6 35.700,00 € 
 

Oblatas 
santísimo 
redentor 

Dispositius per a la capacitació i 
l’ocupabilitat de dones que exerceixen 
prostitució. 

3 32.500,00 € 
 

Fundacion 
intermedia 

x Feina: Suport a la inserció sociolaboral 
per a persones que han perdut la feina 
com a conseqüència de la crisi per Covid-
19 

3 32.500,00 € 
 

Fundacio privada 
bayt al-thaqafa 

Formació de cuidador/a persones 
dependents 

3 32.500,00 € 
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Fundació roure Taller de costura, formació, i integració 
laboral. 

3 32.500,00 € 
 

Fundació 
ciutadania 
multicultural 
Mescladís 

Cuinant oportunitats 3 30.000,00 € 
 

Associació 
comunitats 

Caixa d'Eines / Caixa de Feines 1 25.892,76 € 
 

Recursos i eines  

Associació 
carabutsi 

EMUGBA: memòries compartides 7 25.762,40 € 
 

 

Fundació privada 
servei solidari 
per la inclusió 
social 

Al Raval, mans a la feina 3 25.000,00 € 
 

Mensakas, sccl Mensakas, de la terra a casa! 1 22.000,00 € 
 

Federacio assoc. 
Barcelona centre 

Restauració local en desús per habilitar 
seu social de les entitats de comerç del 
Barri Gòtic 

1 22.000,00 € 
 

Mario abad 
martinez 

Obradors d'impacte 1 22.000,00 € 
 

Rosistirem s.l. Rosistirem 1 22.000,00 € 
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Fundacio privada 
catalana comtal 

Programa de Formació i Inserció 
d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de 
restauració 

3 20.000,00 € 
 

Alba sud 
investigació i 
comunicació 

Laboratori de turismes de proximitat 5 20.000,00 € 
 

Associació ruido 
photo 
(asso.docume 

Sortint de la Infraexposició 3 20.000,00 € 
 

Bozzano, anna Barcelona Turisme Pesquer 5 19.500,00 € 
 

Suely neumann 
cypriano 

Turisme gastronòmic, cultural i social 
donant suport als productors i comerç 
local 

5 19.500,00 € 
 

Fundació 
espigoladors 

Del camp al barri: sostenible, saludable, 
de proximitat i per a totes! 

6 18.500,00 € 
 

Tot raval, 
fundacio privada 

Accions Comunitàries del Turisme 
Sostenible amb impacte al territori 

5 18.000,00 € 
 

Service 
civ.internac.-
serv.català 

Cercant, descobrint i creant alternatives 
en el consum / 2020-21 

6 16.900,00 € 
 

Fundació surt, 
fundació de 
dones 

Servei Emprenedoria Dones en àmbit 
Digital i Impacte Social 

2 15.000,00 € 
 

Luize ratniece Un Armario Verde 6 14.100,00 € 
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Associació cap a 
mar 

Barceloneta: Marinera i SOStenible 6 14.000,00 € 
 

Explorins pmw 
s.l. 

Rutes Solidàries del Raval 5 13.500,00 € 
 

Iacta 
sociojuridica sccl 

Servei jurídic comunitari, especialment 
per persones ateses per Metzineres 

3 12.500,00 € 
 

Fundacion ibn 
battuta 

Inserció i/o orientació sociolaboral per a 
persones migrades en risc d’exclusió 
social i/o en situació administrativa 
irregular. 

3 9.500,00 € 
 

Daniela dini Halal Food Experience 5 7.500,00 € 
 

Artemis-
gymkhanas 
barcelona sl 

Barcelona des de dins: el repte sostenible 
–gincana socioambiental en la Ciutat 
Vella | Barcelona desde dentro: el reto 
sostenible–gincana socioambiental en 
Ciutat Vella 

5 5.000,00 € 
 

 

5. LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 

Obres en curs  

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

● Adequació del local del carrer Sant Oleguer 5-11 per a espai d’entitats (acabada, 

pendent de tràmits i recepció). 

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

de finalització administrativa de l’obra previst per abril 2021). 

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

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

finalització juny 2021). 

Obres Finalitzades 

Les obres finalitzades són les següents: 

● Entorn escolar Escola Pia Sant Antoni (finalitzat gener 2021). 

● Adequació Reina Amalia 38 per a l’Ateneu Enciclopèdic (pendent d’electricitat i de 

recepcionar).  

● Urbanització placeta del carrer Boquer (finalitzada finals de desembre 2020). 

● Carrer de Guàrdia (finalitzat febrer 2021). 

Actuacions de disciplina i inspecció 

Príncep de Viana, 14 

La finca és un edifici format per dotze pisos en un estat de conservació molt deficient. L’any 

2006 es va rehabilitar l'edifici i se li va donar us d’apartaments turístics, però amb la crisi 

econòmica de 2008 va passar a mans d'una entitat financera. L’any 2013 s'ocupa i es fa 

servir com a centre cultural, acollint persones sense sostre. Amb el temps hi comencen a 

haver activitats delinqüencials i de tràfic de drogues molt generalitzades a la finca i es 

comencen a generar molts problemes derivats d’aquestes activitats. 

La situació afectava als veïns i veïnes de les finques adjacents, s’hi van produir moltes 

queixes per motius de conflictes de convivència entre les persones de la pròpia finca, 

queixes derivades del tràfic i consum de drogues a la finca i entorns, percepció 

d’inseguretat, així com problemes de salubritat, males olors i plagues derivades de 

l’acumulació continuada de deixalles.  

Des del departament d'Inspecció de Districte es van tramitar diversos expedients 

d’inspecció contra la propietat, entre d’altres, per falta de manteniment de l’edifici. Es fan 

fer múltiples requeriments per tal que la propietat portés a terme neteges i adeqüacions 

que lamentablement no sempre obtenien resposta positiva. Donada la passivitat de la 

propietat durant els últims mesos de 2020 els veïns van portar a terme la neteja d’un pati 
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interior de difícil accés, posteriorment també s’hi realitzen neteges de manera subsidiària 

per part del Districte.  

L’actuació policial durant els últims anys també és intensa donat el gran nombre de queixes 

rebudes. Les intervencions on s’hi produeixen desallotjaments per motius delinqüencials es 

gestionen de manera coordinada entre els cossos policials i el Districte de Ciutat Vella per tal 

de requerir a la propietat l’assegurança dels habitatges i, en la majoria dels casos, aquest 

procés es realitza de manera subsidiària per tal d’assegurar els habitatges el més ràpid 

possible.  

La propietat va traspassar-se de SOLVIA (Banc Sabadell) a CERBERUS, un dels fons d’inversió 

més grans del món, i dels dotze pisos, nou estaven ocupats per un nombre indeterminat de 

persones. 

A continuació s’explica la última fase d’intervenció fins al desallotjament complet de la finca. 

El 15 de desembre de 2020, a través d’una inspecció de Guàrdia Urbana de Barcelona, es va 

comprovar que la instal·lació elèctrica era molt deficient, suposant risc d’incendi. Hi havia 

evidències d’un antic incendi a l’escomesa elèctrica. Per aquest motiu, es dicta des de 

Gerència del Districte de Ciutat Vella una resolució per inspeccionar l’edifici. Durant la 

inspecció del dia 18 de desembre es van detectar deficiències molt greus que suposaven 

l’incompliment de les condicions d’habitabilitat de l’edifici, amb problemàtiques que 

suposaven un perill per a la integritat de les persones. 

El dia 22 de desembre es va realitzar inspecció per part de l’equip del Servei d’Intervenció 

en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO), concloent que alguns ocupants de la finca 

tenien trets d’exclusió social greus.  

El dia 23 de desembre de 2020, el Departament de Disciplina d’Habitatge va resoldre la 

declaració d’infrahabitatge i inhabitabilitat de la finca, ordenant el seu desallotjament. El 

mateix dia es notifica als ocupants la declaració dictada, no sent possible la notificació a tots 

els residents. 
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El dia 30 de desembre es procedeix a desallotjar la finca. Durant el procediment es varen 

identificar 12 persones, si bé els ocupants van indicar que hi havia unes 27 persones residint 

a l’edifici. Les persones identificades no van voler marxar manifestant que no tenien 

alternatives. En vista de la negativa, es va informar als ocupants que es procediria a 

sol·licitar al jutjat l’entrada i desallotjament de l’edifici. El Centre d’Urgències i Emergències 

Socials de Barcelona (CUESB) pa realitzar el recull de les dades relatives a les persones de 

cara a una possible intervenció en un desallotjament futur. 

Un cop resolt el tràmit de sol·licitud d’ordre de desallotjament judicial per part del jutjat 

contenciós, es porta a terme l’operatiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Districte de ciutat 

Vella i l'Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) el dia 23 de 

febrer a les 8 del matí.  

Es van desallotjar de l’edifici un total de 41 persones, una de les quals menor d’edat i dues 

van resultar detingudes per causes anteriors. Es va portar a terme una acció coordinada 

entre Guardia Urbana, representants del Districte de Ciutat Vella i CUESB, desallotjant els 

habitatges de manera ordenada i adreçant els usuaris que volien rebre l'atenció per part de 

CUESB, que va activar un equip mòbil format per cap de torn, 2 psicòlegs, 1 treballadora 

social i 3 tècnics d’intervenció i logística.  

Es va realitzar cobertura d’allotjament, alimentació i transport a les persones que per la  

situació de vulnerabilitat ho necessitaven derivant a la resta cap als diferents serveis i 

oferint-los informació d’albergs i menjadors socials. 

També es va oferir als ocupants de l’edifici retornar al domicili acompanyats per GUB per 

recollir les seves pertinences i, si era necessari, activar servei de guardamobles i cap de les 

persones ateses va requerir aquest servei. 

Finalment un cop desallotjat tot l’edifici es va procedir a la neteja i tapiat per part de la 

propietat, així com a la posterior custodia per evitar noves ocupacions. 

En aquests moments des de l’IMHAB es resta a l’espera del pla de rehabilitació i projecte per 

a la finca per part de la propietat que disposa de 6 mesos a partir de la declaració 
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d’infrahabitatge i inhabitabilitat. Si no es compleix amb aquest termini la propietat no podrà 

llogar ni vendre els habitatges de la finca i es valorarà iniciar la via sancionadora. 

Baixos de la Barceloneta  

Arrel de les queixes de la Comissió d'Habitatge de la Barceloneta, es programa una 

visualització a 299 baixos del barri amb la finalitat de comprovar si realitzen activitat 

residencial o de magatzem. 

Dels 299, es comprova que 78 tenen un ús no residencial segons el cadastre, mentre que 

221 si el tenen. Això fa, que la inspecció se centri en la verificació d’aquestes 221 finques 

residencials. 

 

Gràfica: Ús catastral dels baixos 

D’aquests 221 finques que tenen un ús residencial, es constata després de realitzar diverses 

inspeccions, que 151 finques s’estan utilitzant realment com habitatge, per tant és correcte. 
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Gràfica: Usos reals dels baixos 

De les 70 finques restants n’hi ha 59 que tenen una qualificació urbanística A (Qualificació 

urbanística que  protegeix l’ús d’habitatge en aquestes finques i no es pot destinar a altre 

ús). 

D’aquests 59 finques que tenen una especial protecció de l’ús d’habitatge es comprova que 

5 baixos són magatzems i la resta, tot i que n’hi ha algunes que hi ha indicis, se segueixen 

inspeccionant per acabar d’aclarir quin és l’ús que tenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica: Usos dels baixos sense llicència 
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L'informe es va presentar al Consell de Barri de la Barceloneta, i ens vam comprometre a 

continuar la feina amb la resta de locals que encara no han pogut ser identificats. A banda 

d'això, continuem identificant amb el veïnatge els usos indeguts dels locals i ampliarem la 

informació i els resultats de la tasca d'inspecció una vegada disposem de més dades. Els 

baixos identificats es troben en procés administratiu sigui per aturar l'ús indegut o per 

incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer com habitatge, preferentment a la borsa 

de lloguer social. 

Actuacions a l’espai públic  

Durant la situació de pandèmia tant els equips de veïnatge com la Guàrdia Urbana estan 

fent un conjunt d’actuacions per garantir el compliment de la normativa vigent tant pel que 

fa al consum d’alcohol en via pública com les mesures covid. 

Actuacions dels equips de veïnatge 

S’ha realitzat una campanya informativa sobre la venda d’alcohol en el període del 3 de 

març al 6 de març de 2021. 

El Servei rep  l’encàrrec de revisar i contactar amb un total de 125 bars/restaurants/locals 

del districte de Ciutat Vella, situats als barris Barceloneta i Casc Antic. 

Cal destacar que, en el moment de la campanya, les restriccions per la covid-19 són les 

següents: 

● Bars/Restaurants/Locals d’oci nocturn que tenen cuina poden obrir de 7.30h a 

10.30h i de 13h a 16.30h, a la tarda poden fer menjar per endur, aquest permís no 

hauria de significar que les persones s’acumulessin davant d’aquests locals, fet que sí 

que està passant. 

Durant les prospeccions del Servei, matí, migdia i tarda, la campanya ha obtingut els 

següents resultats tenint en compte que molts locals estan tancats a partir de les 16.30h. 
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Barceloneta - Total d’establiments comercials: 87 

D’aquests 87 establiments, 57 romanen tancats, el Servei contacta amb 30, amb les 

següents respostes: 

● 9 tenen menjar per emportar, però afirmen no ser responsables de les 

aglomeracions, tanmateix agraeixen la informació. 

● 21 obren fins les 16.30h i per tant no venen alcohol més enllà d’aquesta hora. 

Respecte a la situació a l’espai públic, destacar que no es detecten gaires aglomeracions en 

els diferents carrers prospectats, tanmateix comenten des d’alguns del restaurants que al 

principi del passeig Joan de Borbó si que hi ha aglomeracions cap a les 20.30h originades per 

la venda d’alcohol de la tenda d’alimentació situada al número 1 del carrer. 

Casc Antic – Total d’establiments comercials: 38 

D’aquest 38 establiments, 20 romanen tancats, el Servei contacta amb 18, amb les següents 

respostes: 

● 13 tenen menjar per emportar, però afirmen no ser responsables de les 

aglomeracions, tanmateix agraeixen la informació. 

● 7 obren fins les 16.30h i per tant no venen alcohol més enllà d’aquesta hora. 

El Servei observa al passeig del Born, fins a 60 persones, la majoria joves, consumint alcohol 

adquirit als locals del passeig. Només un dia s’observa un dispositiu de 6 agents de la 

Guàrdia Urbana intervenint i informant de la normativa, fent que la gent marxi. Cal 

assenyalar que s’ha activat aquest servei en dues ocasions. 

Actuacions de la Guàrdia Urbana 

La Guàrdia Urbana ha realitzat 108 denúncies i 8 actes per les aglomeracions a les portes 

dels locals amb begudes subministrades pel mateix bar i per incompliment de les mesures 

covid. Una de les actes és del mes de novembre de 2020, tres del mes de febrer i quatre de 

la primera setmana del mes de març de 2021. 
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El divendres 5 de març es van fer un seguit d’actuacions al Casc Antic i al Raval com a 

conseqüència de la gran aglomeració de persones a la via pública. Pel que fa al Casc Antic, es 

van desallotjar a unes 500 persones aproximadament al passeig del Born, fent 22 denúncies 

per consum d’alcohol, 9 per incompliment de les mesures covid i es van redactar 4 actes. A 

la plaça Comercial hi havia un grup de persones reunides consumint begudes, per aquesta 

raó es van fer 30 denúncies per consum d’alcohol i mesures covid. Al carrer Carders es van 

desallotjar 300 persones, fent 30 denúncies per consum d’alcohol i 1 per desobediència. Al 

carrer Flassaders es van desallotjar 15 persones i es va obrir un acta. Al passeig Lluís 

Companys es van fer 3 denúncies, una per negativa a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia, 

una per test de drogues i una per confinament. Pel que fa al Raval, es van desallotjar 10 

persones a la plaça dels Àngels i es van fer 7 denúncies per mesures covid i 3 per consum de 

begudes alcohòliques. 

Pel que fa a les denúncies i actes d’inspecció per la covid, la taula següent mostra les 

denúncies realitzades des del mes de setembre de 2020 fins al 8 de març de 2021, 

distribuïdes per barris.Cal tenir present que aquestes dades no inclouen les denúncies a 

locals. 

  Set Oct Nov Des Gen Feb Mar TOTAL 

RAVAL 191 819 1066 910 1728 1209 247 6170 

GÒTIC 105 266 199 269 531 565 72 2007 

BARCELONETA 47 134 82 134 294 238 56 985 

CASC ANTIC 66 368 425 352 570 565 161 9162 

 

Font: Galileo 
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Els barris del Casc Antic i del Raval són els barris que més denúncies acumulen tal com s’aprecia en la 

gràfica següent. 

 

Des de setembre 2020 i fins al 8 de març 2021, el mes de gener és el que més denúncies per mesures 

covid acumula a tots els barris de Ciutat Vella, tal com s’observa en la gràfica següent. 

 

A continuació mostrem les dades referents a actes d’inspecció realitzades en el període 

comprès entre setembre de 2020 i febrer de 2021 amb motiu de la covid-19.   
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    set-20 oct-20 nov-20 des-20 gen-20 febr-20 TOTAL 

RAVAL Actes 4 1 
 

6 2 2 15 

  
Denúncie
s 8 3   8 7 3 29 

GÒTIC Actes 1 1 1 
  

2 5 

  
Denúncie
s 1 2 6     3 12 

BARCELONETA Actes 1 
   

1 1 3 

  
Denúncie
s 3       1 1 5 

CASC ANTIC Actes 5 3 1 1 2 1 13 

  
Denúncie
s 5 17 1 1 7 1 32 

Font: Galileo 
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Terrasses  

Situació de les sol·licituds d’ampliació 

Amb el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria 

de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta 

activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de 

l'estat d'alarma; modificat per Decret d'Alcaldia de 23 de maig de 2020, i posterior  

modificació de 10 de desembre de 2020 hi ha hagut un total de 647 sol·licituds. D’aquestes 

596 estan resoltes, 37 estan en tràmit i signatura i 14 en tràmit. S’han concedit 252 

llicències, de les que 174 corresponen a ampliacions i 78 a noves llicències. En total, s’han 

concedit 617 taules i 2.352 cadires. 
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Estratègia motos Barceloneta  

Arrel de les demandes de les associacions de veïns de l’Òstia i de la Barceloneta es van 

mantenir reunions amb ambdues per identificar els llocs més problemàtics, acordar 

l’estratègia a seguir i facilitar una proposta inicial a partir de la qual iniciar els treballs 

tècnics. 

En aquest sentit, la problemàtica de les motos a la Barceloneta, s’estudiarà en profunditat 

de forma global i conjuntament amb la resta d’actuacions previstes en el Pla de mobilitat del 

Districte. Està previst treballar el Pla d’accions de mobilitat al barri de la Barceloneta el 

segon semestre de 2022. 

En el cas de detectar-se problemàtiques puntuals, es treballarien solucions provisionals per 

solventar-les. 

La Rambla 

El projecte d'estratègies de Transformació de la Rambla ve desenvolupant-se des del 

concurs internacional guanyat el 2017 per l'equip de KmZero. 

L'actual context de pandèmia ha creat un escenari nou que cal afrontar des de la urgència 

però també l'oportunitat, prioritzar algunes estratègies d'intervenció i potenciant de noves 

però sempre refermant l'objectiu principal de reconnectar la Rambla amb la ciutadania de 

Barcelona. 

En aquest escenari es desplega el Pla d'Accions Rambla per a aquest 2021 en el qual es 

presenta el Projecte Executiu com a horitzó de futur i les d'estratègies cultural, comercial, 

urbanística i d’habitatge com a accions de present per a incidir sobre els usos i les 

dinàmiques del passeig. 

Aquest Pla d'Accions posa doncs el focus en les necessitats i les possibilitats actuals i articula 

les accions concretes per treballar des de ja en: 

● La dinamització urgent del passeig per a la seva reactivació en clau cultural i 

comercial. 
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● La diversificació necessària tant de la seva activitat econòmica com per a potenciar 

l'ús d'habitatge permanent. 

● La millora desitjada en manteniment i mobilitat per guanyar qualitat i confort en el 

seu estat actual. 

Per tant, la transformació integral de la Rambla continua sent una actuació de llarg 

recorregut important que requereix, en aquest context actual, d'una intervenció urgent per 

reconnectar-la des de ja, i especialment ara, amb el veïnat de la ciutat.     

A continuació es detallen les accions a desplegar el 2021:  

● Projecte Urbanització de la Rambla futura amb implicació d'estratègia de model 

urbà. 

○ Aprovació Projecte Executiu: (aprovació primer trimestre 2021). S'aprova el 

projecte que ha de permetre visualitzar la futura Rambla. Aquesta aprovació 

permet, a més, iniciar altres accions com el canvi d’ordenances de mercat per 

iniciar la retirada de les parades ex-ocellaires. 

● Pla per la dinamització de la Rambla actual amb implicació d'estratègia cultural, 

comercial i districte. 

○ Mesures Culturals: (desplegament iniciat al 2021). Per aconseguir que la 

Rambla sigui un eix central de la cultura del Districte i la Ciutat. Són exemples 

la Ràdio Rambles, les Àgores temàtiques d'activitat a la via pública (infantil a 

Pla de Palau, Àgora musical a plaça Reial, etc.), la programació de ciutat amb 

presència a la Rambla o els projectes que s'estan elaborant de potenciació de 

la cultura de la flor. 

○ Mesures Dinamització comercial: (2021). Per aconseguir coordinadament 

amb la línia cultural dinamisme a la Rambla que beneficiï al comerç. Són 

exemples els programes d'activitats (Baixem a la Rambla), una major 

implicació a activitats de ciutat a la Rambla (festa Roser, tast a la Rambla). 

● Pla per la diversificació de la Rambla actual amb implicació d'estratègies 

d'Urbanisme, Habitatge, Activació Econòmica i Districte. 
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○ Pla d'Usos Rambla: (aprovació inicial segon semestre 2021). Per vetllar a mig 

termini per la diversificació d'activitats en planta baixa. 

○ MPGM habitatge: (aprovació inicial segon semestre 2021). Per protegir l'ús 

d'habitatge en plantes pis. 

○ Compra BPO: (durant 2021). Per aconseguir dinamitzar locals en planta baixa 

en clau de diversificació econòmica a un àmbit Rambla ampliat. 

○ Compra d'immoble: Estudi de compra d’immoble per potenciar-ho o 

reconvertir-ho a habitatge permanent. 

○ Acompanyament a persones llogateres: Campanyes per treballar per la 

protecció dels llogaters i llogateres i millora de les seves condicions de vida. 

○ Oficina Acompanyament Empreses: Acompanyament per part de l'OAE de 

Barcelona Activa a les activitats econòmiques de l'àmbit Rambla que treballin 

per la diversificació d'oferta. 

○ Subvencions específiques per millores en accessibilitat i eficiència energètica 

a l'activitat econòmica en planta baixa vetllant perquè tendeixi a la 

diversificació. 

● Pla per la millora de la Rambla actual  amb implicació d'estratègies de Districte, 

Mobilitat, d'Habitatge i de Mercats. 

○ Pla de Manteniment i millores d'elements: (durant 2021). Millora 

generalitzada al paviment de Rambla, millora d’elements estètics, etc. 

○ Retirada dels Quioscs Ocellaires: (previst inici retirada 2021). Prèvia 

modificació normativa de mercats i per guanyar qualitat d'espai públic al 

tram de Rambla dels estudis. 

○ Millores al Mercat de la Boqueria: (2021). Per millorar la vivència quotidiana 

del Mercat i enfortir-lo com a pol d'atracció i referent de producte de qualitat 

mantenint els usos equilibrats. 

○ Millores en mobilitat (2021-): prioritzant la circulació de les persones que van 

a peu restringint circulació rodada i treballant per ampliar voreres. 
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CAP Raval Nord  

El CATSalut va convocar el concurs de projectes per a la redacció del Projecte Bàsic i 

Executiu i la posterior direcció de les obres del Nou CAP Raval Nord al setembre de 2020. 

En la primera volta del concurs s’han seleccionat cinc equips finalistes que han de lliurar la 

seva proposta a començaments de març. La reunió del jurat està prevista per la segona 

quinzena de març.  

CAP Gòtic   

Provisional 

Des de dilluns 1 de febrer de 2021 està en funcionament l’annex que servirà de forma 

provisional per ampliar l’espai de l’actual CAP Gòtic, a l’espera de la construcció del nou 

centre. El mòdul situat davant del CAP, a la plaça Joaquim Xirau, consta de 9 consultes i està 

preparat per atendre urgències respiratòries i per covid-19 a la planta baixa i altres 

especialitats mèdiques a la 1a planta.  

Definitiu 

La decisió sobre la ubicació definitiva del nou CAP està presa i serà a l’edifici municipal situat 

a la plaça Pi i Sunyer. Actualment estem treballant per arribar a un acord sobre la ubicació i 

trasllat dels serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona, que a dia d’avui es troben en 

aquest emplaçament. El nou CAP tindrà aproximadament uns 2.500 m² i recuperarà tota la 

cartera de serveis. 

Indicadors de seguretat  

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

2019, 2020 i fins al mes de febrer de l'any 2021. 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.  
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De manera prèvia, cal recordar que el dia 14 de març de 2020 es decreta l’estat d’alarma pel 

Govern central, mitjançant el Reial Decret 463/2020 del 14 de març, amb efectes des del dia 

15 de març a les 00.00 hores, donada la crisi provocada per la covid-19.  Aquesta situació 

d’emergència i excepcionalitat, per evitar el contagi de la pandèmia i l’impacte dels seus 

efectes en el municipi de Barcelona, incideixen directament en la prestació de serveis i 

l’activitat municipal, tant en matèria de seguretat ciutadana com en totes les derivades de la 

convivència ciutadana. 

Seguidament es mostren les dades més rellevants per valorar l’estat de la seguretat 

ciutadana al districte de Ciutat Vella. L’explotació de les dades es realitza en el programa 

conjunt entre la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra, de forma que totes 

les xifres es corresponen amb indicadors compartits. 

Realitzant la comparativa entre l’any 2019 i el 2020 els fets delictius coneguts al districte de 

Ciutat Vella disminueixen un 58,8% , les detencions han disminuït en un 37,3%. que fa a les 

denúncies a la LOPSC, per tinença de drogues/armes els indicadors han augmentant un 6,3% 

en aquest període. 

 

Font: Galileo 

Per una altra banda a Ciutat Vella, les detencions realitzades durant el període anteriorment 

ressenyat han disminuït en un 37,3%.  (2019-7753/2020-4859).  
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Pel que fa a les denúncies a la LOPSC, per tinença de drogues/armes els indicadors han 

augmentant un 6,3% respecte al període anterior (2019-2842/2020-3021). 

Activitat VMP i bicicletes 

Pel que fa referència a les denúncies realitzades per part de Guàrdia Urbana sobre els VMP i 

bicicletes, i realitzant la comparativa entre l'any 2019 i 2020, es registra un descens del 70%, 

aproximadament, degut a la crisi provocada per la covid-19. (2019-7787/2020-2303). 

 

Font: Galileo 

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, 2020 i fins al mes de gener de l'any 2021. 

  
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 
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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  3706  3544 52514 

2021 3667             

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

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, 2020 i 

fins al mes de gener de l'any 2021. 

  
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 7490  7030 6256 5921 82818 

2021 6096             

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Dades Civisme 

Consum de begudes alcohòliques a la via pública 

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

s’especifica l’evolució el 2018, 2019, 2020 i fins al mes de gener de l'any 2021. 

  Evolució Mensual Districte. Consum de begudes alcohòliques 
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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 

798  510 8274 

2021 
415          

   

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

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, 2020 i gener de 2021. 

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  1.037 800 678  11.815 

2021 714             

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 
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Habitatges destinats a la venda i/o consum de substàncies estupefaents 

A continuació es presenten les dades relatives a les entrades i tancament de punts de venda 

i/o consum de drogues des del mes de gener fins al gener 2021, incorporant operació 

Coliseo: 

Gener-20 a Febrer-21 Domicilis/Locals Detinguts 

Raval               68 70 

Barceloneta                2 3 

Gòtic 15 17 

Casc Antic 3 4 

TOTAL 78 86 

 

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Neteja viària i recollida de residus  

Reforç de neteja 

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

segueix endavant en l’execució del pla de xoc de neteja i se centra en fer un conjunt de 

tasques de neteja per aconseguir millorar la percepció del manteniment de l’espai públic per 

part de la ciutadania. 

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. També s’inclou la neteja de contenidors situats al districte. 
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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 mes d’octubre de 

2020. 

Respecte el pla de xoc de reforç de neteja, cal destacar les següents actuacions: 

Neteja de contenidors.  

S'han acabat les neteges de contenidors al barri del Raval i de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera. La neteja completa de contenidors es va iniciar el 1 de febrer i es va finalitzar el dia 

15 de febrer. S'han netejat 450 contenidors al Raval i 188 al barri Sant Pere, Santa Caterina i 

la Ribera. La feina s'ha fet amb dos equips, un vehicle volquet amb grua i un equip de neteja 

amb aigua a pressió.  

Neteja de les ubicacions dels contenidors per sota.  

Després de les dues primeres batudes de neteja dels paviments del districte s’ha detectat 

que un dels punts d’acumulació de bruticia del paviment es concentra en la part de sota dels 

contenidors que hi ha distribuïts. Per aquest motiu, durant el mes de febrer de 2021 s’ha fet 

un repàs de neteja de tots els contenidors de districte i s’ha incidit en la neteja del paviment 

que queda cobert pels contenidors.  

2a Fase del Pla de xoc. 

Fregadores. Consisteix en netejar els paviments amb una fregadora i una NIVA amb aigua 

calenta. És un servei de molta qualitat i amb un cost econòmic elevat, però dóna un nivell de 

neteja altíssim. El projecte va començar l'1 de febrer i finalitza el 22 de febrer. La planificació 

els dies 21 i 22 de febrer de 2021, es va reservar per fer la neteja intensiva a carrers estrets 

que la fregadora no pot entrar. Es treballa per una altra actuació de cara la mes de maig de 

2021, en què es valora fer de nou carrers principals i afegir altres carrers secundaris que no 

es van poder incorporar en aquest pla. S’ha actuat en els quatre barris del Districte. 
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Retirada i reposició de contenidors.  

Degut als aldarulls i disturbis que han hagut durant el mes de febrer a la ciutat de Barcelona, 

des de l’Ajuntament de Barcelona i com a mesura de seguretat, es va procedir a la retirada 

provisional d’alguns contenidors de la via pública en el període del 16 de febrer a 22 de 

febrer.  

Actuacions de neteja en elements urbans municipals i no municipals.  

Per als elements de l’espai públic que són competència de les diferents direccions/gerències 

(semàfors, fanals, tanques, parquímetres,...), cadascú farà la sol·licitud/requeriment de 

neteja dels elements que li pertoquen. Per als elements que són d’empreses privades 

(caixetins de llum, telefònics,...), s’està estudiant el protocol per poder-les netejar 

mitjançant persones de pla d’ocupació (amb pressupost 2021). Els plans d'ocupació actuals 

s’encarreguen de netejar els elements anteriors. S’està estudiant  la possibilitat de que 

assumeixin algunes tasques de neteja per reforçar el servei de neteja. Actualment disposem 

des del  juliol del 2020 de 25 persones dels plans d’ocupació que fan tasques de suport a la 

neteja a la via pública, caldria reforçar aquest equip:  

● Al Barri de la Barceloneta, 6 ajudants i 2 oficials. 

● al barri de Raval Sud, 6 ajudants i 2 oficial. 

● al barri de Sant Pere-Santa Caterina, 6  ajudants i 2 oficials.  

Actuacions de neteja i millora de les parades de flors de la Rambla.  

L’Institut Municipal de Mercats ha impulsat algunes millores a les parades de flors de la 

Rambla. Entre 9 al 16 de novembre s’està procedint a la neteja de pintades i imatges de les 

11 parades actualment amb activitat i la vinilació d’una parada buida. Aquesta actuació 

completa la realitzada fa uns mesos, d’acord amb l’associació Amics de la Rambla, en la que 

es va enderrocar una parada que estava buida de fa temps i en molt mal estat i es van  

millorar tres amb vinilació d’imatges de la rambla de les flors. 
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Campanya de Residu Zero 

Aquest febrer l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa dues campanyes de proximitat 

per millorar la gestió de residus a la ciutat. Per una banda un equip d’informació ambiental 

format per 8 persones, ha tornat un any més als carrers de la ciutat per conscienciar la 

ciutadania de la importància de reduir la generació de residus i separar correctament totes 

les fraccions a les llars. Per altra banda, un altre equip de 13 informadors i informadores 

recorrerà fins al desembre la ciutat per detectar males praxis en la gestió dels residus 

comercials i reconduir-les mitjançant visites als establiments. 

Ciutadania i comerços corresponsables 

L’objectiu és incidir en la corresponsabilitat i el compromís de tota la ciutadania i promoure 

la prevenció dels residus evitables, el reciclatge de totes les fraccions, l’ús dels Punts verds, 

l’eliminació de plàstics d’un sol ús i  el foment de l’economia circular. 

L’equip de la campanya realitzarà accions de sensibilització i enquestes temàtiques per 

abordar cadascun d’aquests temes. Entre les novetats de l’edició d’enguany hi ha la 

incorporació de realitat virtual i altres eines digitals per interpel·lar a la ciutadania garantint 

totes les mesures de seguretat sanitària. 

La instal·lació està formada per tres vitrines on dos informadors explicaran de manera 

senzilla i visual el concepte de Residu Zero i quines accions s’han de dur a terme per frenar 

l’emergència climàtica i com es relacionen els residus amb el canvi climàtic.  

A la primera vitrina, el contingut d’una bossa del contenidor de rebuig ens farà reflexionar 

sobre els residus que es generen (500 kg/hab/any) i què podem fer per generar-ne menys. A 

la segona vitrina, el contingut de la bossa de rebuig es separat per fraccions, prestant 

atenció a que el 90% dels residus són aprofitables i podrien esdevenir recursos. A la tercera 

vitrina, l’skyline de Barcelona ens fa reflexionar com seria una ciutat sense residus. 

A la ciutadania se li facilitarà informació sobre les diferents temàtiques tractades mitjançant 

el sistema del ZeroFlyer®. 
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Aquesta campanya té una temporalitat anual i s’ubicarà en les zones d’alta afluència de gent 

com són les places, jardins, eixos comercials, de cada barri/districte.  

Paral·lelament, els informadors i informadores de la campanya adreçada al comerç, visitaran 

els establiments per millorar la gestió dels residus comercials i detectar les causes dels punts 

crítics de la ciutat en aquest àmbit. Els objectius d’aquesta campanya són observar les 

problemàtiques de cada barri, ser presents als òrgans de participació dels districtes, i 

elaborar plans d’acció específics per als punts més problemàtics amb la finalitat d’eliminar-

los. 

El calendari d’actuacions en relació a la campanya a comerços a Ciutat Vella és el següent: 

● Formació: A la Comissió de Medi Ambient de la Xarxa Veïnal del Raval, el 24 de 

febrer. 

● Cartell: S’han repartit 6.265 cartells als comerços de Ciutat Vella, del 22 al 24 de 

febrer. 

● Campanya amb informadors:  Adreçada a comerços per corregir les males pràctiques 

i informar del funcionament correcte de la separació de residus. De l’1 de març al 17 

d’abril.  

● Producte per als comerços (abril): Tríptic explicatiu sobre la gestió de residus 

adreçada als comerços. Aquest producte s’editarà en diversos idiomes. 

No reciclar ens surt molt car 

Amb aquestes accions de proximitat volem treballar per generar un canvi d’hàbits en la 

ciutadania i millorar les xifres de la recollida selectiva a la ciutat, que estan estancades des 

de fa anys al voltant d’un 38 %, lluny del 55 % que marca la Unió Europea per l’any 2025. 

Els arguments són ben clars. Separar bé els residus en cada fracció abarateix els costos 

econòmics globals de la gestió de residus que recauen en els municipis i repercuteixen en 

l’economia de tothom. Concretament, a Barcelona, si assolíssim el 70% de recollida selectiva 

el cost de gestió baixaria en 56 euros per llar/any. 
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A més del cost econòmic, llençar tots els residus barrejats al rebuig significa malbaratar 

recursos naturals, incrementar l’ús d’energia i augmentar les emissions que causen 

l’emergència climàtica. Actualment, el tractament de residus municipals és el responsable 

de més del 10 % de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de la ciutat de 

Barcelona. 

Un canvi de model de gestió de residus per avançar cap a l’economia circular 

Les dues campanyes s’emmarquen en el canvi de model de gestió de residus que promou 

l’Ajuntament de Barcelona per assolir els objectius europeus de recollida selectiva, tendir 

cap al Residu Zero i avançar cap a l’economia circular. Aquest canvi s’està materialitzant 

amb l’ampliació de la recollida porta a porta, la pròxima contracta de residus i la nova taxa 

de residus, però alhora requereix de la implicació i participació activa de tota la ciutadania. 

Així doncs, l’objectiu és comunicar el gran cost econòmic, ambiental i sobre la salut que 

suposa la gestió dels residus generats i difondre el canvi de paradigma del nou model: els 

residus d’un procés són recursos d’un altre procés. 

Enllumenat 

Des de l’equip de govern hem expressat en els últims Òrgans de Participació el nostre 

compromís amb la millora de l’enllumenat als carrers de Ciutat Vella. Des de l’àrea 

d’enllumenat s’està treballant conjuntament amb el personal del districte, veïnes i 

conselleres per determinar els nous trams de territori on cal actuar.Del treball conjunt van 

sortir un seguit d’actuacions de millora que calia fer a cada barri. Han sorgit 70 actuacions 

d’enllumenat de les quals 68 ja han estat executades i les 2 restants (Parc de la Barceloneta i 

Carrer Om) finalitzaran al llarg del primer semestre del 2021 . El motiu que quedin pendent 

dos actuacions per executar es la dotació econòmica extraordinària que requereixen per a 

poder-se realitzar i no han pogut ser  assumides amb els serveis de manteniment i reforç 

ordinaris que disposa l’Ajuntament de Barcelona. 

A continuació adjuntem el quadre resum de les actuacions fetes per districte.  
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BARRI Nº actuacions Executades Pendents 

Gòtic 19 19 0 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 12 12 0 

Raval 30 29 1 

Barceloneta 12 11 1 

TOTAL 73 71 2 

  

Barceloneta  

A la Barceloneta es van detectar 12 intervencions per a la millora de la il·luminació i la 

percepció de seguretat del barri. Resta pendent finalitzar la intervenció del Parc de la 

Barceloneta.  

● A la Plaça Poeta Boscà es va detectar que la porxada del mercat i voltants, quan 

tanquen les botigues queda fosc el parc infantil. Hi ha bombetes foses. S’ha 

solucionat reforçant els 4 punts amb un projector més i més baix. Reposar bombetes 

foses i fer poda on es pugui. 

● A la Plaça Hilari Salvador s’ha reforçat els punts de llum a la zona d'espai jugable 

situat al costat d'un banc i paperera en els suports existents a la zona  s’han reforçat 

els punts de llum a terra. 

● A la plaça de la Maquinista es va detectar que havia la percepció de poca llum a tota 

la plaça i per solucionar-ho  s’ha realitzat una renovació integral de l’enllumenat. 

● Al Parc de la Barceloneta s’han fet dos intervencions: per una banda, calia reforçar la 

il·luminació de la zona de l’ AEG Barceloneta, s’ha solucionat afegint bàculs més 

orientats a la zona, es va descartar fer el reforç en façana per manca d'accés a 

vehicle i manteniment. Per una altra banda, la zona de jocs infantils té ombres, la 

travessia fins urgències des de replà. S’ha fet un estudi per reforçar la il·luminació 

d’aquests punts que s’executarà al llarg del primer semestre del 2021. 
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● Al Carrer Conreria feia falta millorar la llum entrada del centre cívic i havia punts de 

llum tapats per bastides d’obra. Per una banda, les obres ja van finalitzar permeten 

recuperar la il·luminació de la zona i per una altra banda, s’ha incorporat un nou 

punt de llum a al zona del centre cívic. 

● Al Passeig Marítim es van detectar dues zones a reforçar. Per una banda, el pont de 

fusta estava força fosc perquè una avaria tenia inutilitzats 4 fluorescents, ja s'ha 

solucionat la incidència. Per una altra banda, la zona del passeig Marítim compresa 

entre Trias i Fargas i el carrer Trelawny es van detectar moltes ombres a la vorera de 

la muntanya, s'ha procedit a una renovació integral de la il·luminació per millorar la 

visibilitat i augmentar la percepció de seguretat a la zona. 

● La rampa del Moll de Marina a la platja es va detectar que a la zona baixa de 

connexió amb la platja hi havia força foscor, s’ha solucionat posant un projector més 

en la primera columna de la platja, orientat cap a la rampa. 

●  Al carrer Torrevieja la  sensació de lluminositat no és  bona però s'està per sobre 

dels 19-25 lux, s’ha solucionat afegint llums amb braç extensor d'1,5 m per il·luminar 

el passeig central. 

● A l'accés de l'Hospital del Mar no s'assolia el barem necessari per a una il·luminació 

correcta de la zona. El sistema d'il·luminació que hi havia al porxo es trobava entre 

els 5-9 luxes. S'ha incrementat la potència entre l'encreuament de Salvador 

Papasseit i l'entrada d'urgències de l'Hospital. 

Gòtic 

Al barri Gòtic s‘han fet 19 intervencions relacionades amb la prospecció nocturna que es va 

realitzar per part del Districte amb els diferents equips tècnics, els veïns i veïnes del barri i 

les entitats i associacions de comerciants per millorar la percepció de seguretat al barri.   

● Al carrer d'en Roca s'han fet les gestions per recuperar l'enllumenat de façana costat 

Llobregat (a la zona més propera a Portaferrissa). En aquest mateix carrer també 
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s'han reparat els focus fosos a l'alçada Cardenal Casañas i altura del carrer 

Portaferrissa. També s'ha afegit un nou fanal a l'alçada de la porteria núm. 30. 

● A la Plaça Sant Felip Neri s’han modificat les lluminàries per poder donar més 

lluminositat a la plaça. 

● Al carrer de la Llebre hi havia molt mala visibilitat i per solucionar-ho s’han netejat 

els fanals i pujat la potència. 

● Al carrer d’Alsina també hi havia una percepció de poca lluminositat tot i que es 

trobava dins els paràmetres lumínics establerts, s’ha procedit a netejar els fanals i 

pujar la potència. 

● Al carrer d’en Rauric s’han canviat els vidres dels fanals i s’ha revisat la potència del 

carrer per augmentar-ne la lluminositat. 

● Al carrer d’Escudellers Blancs es van detectar dos incidències,. A l’alçada del núm. 3 

es va detectar una bastida que tapava el focus i que ha estat enretirada, pel que 

respecta al núm. 6 hi havia un focus frontal fos que s’ha substituït. 

● Al carrer Baixada del Caçador hi havia molt mala visibilitat i per solucionar-ho s’han 

netejat els fanals i pujat la potència. 

● Al carrer d’en Groc també hi havia molt mala visibilitat i per solucionar-ho s’han 

netejat els fanals i pujat la potència. 

● Al carrer Regomir s’ha afegit un projector per millorar la lluminositat del carrer. 

● Al carrer de Marquet hi havia una percepció de lluminositat molt baixa i s’ha decidit 

pujar la potència de la llum. 

● Al carrer d’en Gignàs hi havia una percepció de lluminositat molt baixa i s’ha decidit 

pujar la potència de la llum. 

● Al carrer de la Mercè hi havia una percepció de lluminositat molt baixa i s’ha decidit 

pujar la potència de la llum. 
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● Al carrer de la Plata hi havia una percepció de lluminositat molt baixa i s’ha decidit 

pujar la potència de la llum. 

● Al carrer d’en Carabassa es va fer una lectura de 9 luxes durant la prospecció 

nocturna, per millorar la lluminositat del carrer s’ha netejat el focus existent i s’han 

instal·lat de nous. 

● Al carrer de la Rosa e va detectar que el focus existent no estava ben orientat per 

garantir el seu potencial òptim i per aquest motiu s’ha reorientat. 

● Al passeig de la Pau hi havia una percepció de lluminositat molt baixa i s’ha procedit 

a netejar els fanals del carrer. 

● Al carrer Volta del Remei, arran d’una queixa que va entrar per l’IRIS de l’Ajuntament 

es va procedir a augmentar la potència dels fanals de tot el carrer ja que, tal i com 

indicava la queixa, havia percepció de poca llum. 

Raval  

Al barri del Raval, va ser on més actuacions de millores es van detectar, arribant a ser 30 les 

intervencions proposades per millorar la lluminositat del barri. Resta pendent acabar 

l’actuació realitzada al carrer Om. 

● Al carrer Sant Bartomeu per millorar la percepció de poca il·luminació i manca de 

seguretat al carrer s'ha procedit a incrementar la potència i afegir 2 nous focus. 

● Al carrer Carretes s'ha dut a terme una poda lumínica, ja que la vegetació impedia 

que arribés la llum correctament. 

● Al carrer Reina Amàlia s'ha dut a terme una poda lumínica, ja que la vegetació 

impedia que arribés la llum correctament. A més a més, s'ha afegit un nou focus de 

llum a l'alçada del núm. 35 del carrer. 

● A Horts de Sant Pau s'ha dut a terme una poda lumínica a la zona de jocs infantils 

perquè la vegetació impedia que arribés la llum correctament. 
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● Al carrer Tàpies hi havia molt poca percepció de llum i s'ha procedit a incrementar 

els punts de llum al costat mar. 

● Al carrer Om s'han fet diverses actuacions. Per una banda, s'ha realitzat una poda 

lumínica amb la finalitat que la llum dels fanals no quedes absorbida per la 

vegetació. Per una altra banda, s'ha realitzat una neteja de les pantalles i s'ha 

col·locat 1 fanal a l'alçada dels contenidors. Es troba pendent realitzar la modificació 

dels fanals de la vorera per garantir el seu màxim resultat en tot el carrer. 

● Al carrer Penedides es va detectar que feia falta posar una nova pantalla al costat del 

pas i ja s'ha procedit a realitzar el canvi. 

● A la plaça Berenguer el Vell s'ha procedit a realitzar poda lumínica amb la finalitat 

que la llum dels fanals no quedes absorbida per la vegetació i s'ha canviat la 

il·luminació de tota la plaça a blanca. 

● Als Jardins de Dolors Aleu s'ha procedit a canviar tots els projectors i incrementar 

alguns amb un triple focus i doble focus. 

● A l'avinguda Drassanes s'ha col·locat un nou fanal a l'altura del carrer Arc del Teatre. 

● A Voltes d'en Cirés s'ha procedit a girar els projectors del parc infantil per optimitzar 

el seu ús i ha reforçat la il·luminació de les pistes de petanca perquè quedaven 

fosques. 

● Al carrer Nou de la Rambla s'ha procedit a instal·lar 3 nous projectors. 

● Al carrer del Portal de Santa Madrona s'han reorientat els fanals i incrementat la 

potència. 

● A la Plaça Castella s'han complementat amb focus els fanals alts en direcció a 

l'interior de la plaça. S'ha realitzat una poda lumínica a la part nord de la plaça, s'ha 

reparat un fanal que es trobava fos i s'ha duplicat un focus de la part sud de la plaça. 
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● A la plaça Vicenç Martorell s'ha realitzat una poda lumínica i s'ha traslladat la 

columna de focus que es trobava molt pròxima als arbres per evitar que la vegetació 

absorbeixi la llum. 

● A la plaça de la Gardunya hi havia diversos fanals fosos al llarg de la plaça que han 

estat substituïts. 

● Als jardins de Rubió i Lluch s'ha procedit a realitzar poda lumínica amb la finalitat que 

la llum dels fanals no quedes absorbida per la vegetació, també s'han substituït focus 

que estaven fosos i s'han afegit nous focus. 

● Al carrer d'en Roig, a l'alçada del núm. 22 es detecta un focus amb molt poca 

potència que ha estat substituït. 

● Al carrer Picalquers es detecta un punt de llum tapat per la xarxa de protecció d'una 

façana, actualment es troba en funcionament amb normalitat. 

● Al carrer de Malnom hi ha percepció de molt poca llum, es realitza un canvi de llums 

de tot el carrer. 

● Al carrer del Carme hi havia un fanal girat que s'ha recol·locat 

● A la plaça d'Aureli Capmany s'ha col·locat un focus al fanal i s'ha reparat un focus que 

es trobava fos. 

● Al carrer d'en Guifré hi havia dos focus tapats per una placa metàl·lica que ha estat 

retirada. 

● Al carrer de Cardona es va detectar un focus desplaçat que ha estat recol·locat i s'ha 

augmentat la potència de l'enllumenat. 

● Al carrer de Sant Vicenç hi havia una il·luminació deficient, s'han baixat l'alçada dels 

focus per poder millorar la il·luminació. 

● Al carrer Sant Erasme es van detectar 2 focus tapats per una xarxa de façana d'un 

edifici que ja ha estat enretirada 
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● Al carrer Riera Alta es va detectar una manca enllumenat a tot el carrer tot i que 

l'enllumenat es va fer nou l'any 2019. S'han fet obres durant el 2020 per millorar la 

situació, també s'ha modificat l'arbrat del carrer. 

● Al carrer Príncep de Viana s'ha realitzat una poda lumínica amb la finalitat que la 

llum dels fanals no quedes absorbida per la vegetació. També s'han reforçat els 

projectors i substituït els focus fosos. 

● Al carrer Sant Antoni Abad es va detectar un focus dins una bastida d'obra que ja ha 

estat retirada. 

● Al carrer Sant Climent es va detectar una forta manca de llum que s'ha solucionat 

netejant els focus i augmentant la potència. 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera es van detectar 12 intervencions per a la 

millora de l’enllumenat del barri. 

● Al Pou de la Figuera s'han instal·lat nou focus a la guingueta del Casal de Barri Pou de 

la Figuera, s'ha procedit a realitzar una poda lumínica amb la finalitat que la llum dels 

fanals no quedes absorbida per la vegetació. S'ha redistribuït els fanals existents per 

adaptar i optimitzar-los als espais de la plaça i s'han instal·lat 4 nous fanals. 

● Al carrer de Sant Pere més Baix s'ha reforçat la il·luminació afegint nous punts de 

llum a a la façana en diferents trams del carrer. 

● Al carrer del Forn de la Fonda s'ha procedit a netejar els fanals i s'ha augmentat la 

potència per aconseguir una millor il·luminació. 

● Al carrer Bou de Sant Pere s'ha reforçat la il·luminació afegint nous punts de llum a a 

la façana en diferents trams del carrer. 

● Al carrer de Sidé s'ha procedit a netejar els fanals i s'ha augmentat la potència per 

aconseguir una millor il·luminació. 
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● Al carrer de Mestres Casals i Martorell s'ha reforçat la il·luminació afegint nous punts 

de llum a la façana en diferents trams del carrer. 

● Al carrer Carders s'ha procedit a netejar els fanals i s'ha augmentat la potència per 

aconseguir una millor il·luminació. També s'han afegit nous punts de llum a a la 

façana en diferents trams del carrer. 

● A la plaça de Sant Cugat s'ha reforçat la il·luminació afegint nous punts de llum a a la 

façana. 

● A la plaça Sant Pere s'ha procedit a modificar l'horari d'encesa de l’enllumenat a 

causa de que quedava molt enfosquida abans de l'encesa. 

● Al passatge Sant Benet Pere s'ha reforçat la il·luminació afegint nous punts de llum a 

a la façana en diferents trams. 

● Al carrer d'allada Vermell s'ha reforçat la il·luminació afegint nous punts de llum a a 

la façana en diferents trams del carrer. 

● A la plaça de Jaume Sabartés s'han afegit fanals per millorar la il·luminació de la 

plaça. 

Fires  

Mesures vigents 

En general, les fires del districte poden mantenir la seva activitat en les dates i espais 

habituals ajustant-se en cada moment a les mesures que el PROCICAT va indicant. 

En el moment de redactar aquest informe, segons la última resolució publicada el 19 de 

gener i vigent fins el diumenge 28 de febrer, l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires 

de mercat, poden mantenir la seva activitat amb un aforament restringit al 30% i obrir de 

dilluns a divendres. Els dissabtes i diumenges només poden obrir les d'alimentació. 

Les mesures que s'estan aplicant són les que es traslladen des de la Gerència Coordinació 

Territorial al document Criteris generals per a l’ús festiu de l’espai urbà adaptats a mesures 

preventives davant de la covid19, actualitzats en cada moment a mesura que es van 
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publicant les resolucions del Departament de Salut, segons les indicacions del PROCICAT , i 

què bàsicament són: 

● 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 continua 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 (no es considera necessari en les fires de petit format amb 

una periodicitat establerta que no suposen una acumulació de gent ja que es 

considera que el client entra a comprar i surt com en un comerç, són paradetes a la 

via pública, no es tracta de fires per anar a passejar i interactuar socialment on es 

pugui acumular molta gent). 

● Horari fins les 21h. 

Addicionalment i d’acord al Pla d’acció per a mercats de venda no sedentària també es 

demana que signin una declaració responsable on es concreten totes aquestes mesures, que 

disposin un pla de seguretat i un plànol de la fira.  

Músics al carrer  

Mesures vigents 

Pel que respecte als Músics de Carrer des del més de Juliol s'han pogut obrir la totalitat dels 

divuit punts de Ciutat Vella mantenint mesures sanitàries de distància del públic. 

En aquests moments, s'està treballant la possibilitat d’excepció fiscal que permet obrir els 

nous punts en condicions que permetin plantejar el programa com un suport a la expressió 

regulada d'artistes del carrer a la nostre ciutat. 
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Estàtues de la Rambla  

Mesures vigents 

Actualment les estàtues tenen l’activitat suspesa, segons l'article 15 de la RESOLUCIÓ 

SLT/2700/2020 de 29 d'octubre, pels criteris del PROCICAT. Aquesta suspensió s'ha anat 

prorrogant en les successives resolucions fins a dia d'avui. 

6. PLA DE BARRIS 2021-2024 

El Raval compta amb un nou Pla de Barris que es desplegarà en els propers 4 anys, 2021-

2024. amb l’objectiu de desplegar un conjunt d’accions destinades a la generació 

d’oportunitats i la lluita contra les desigualtats. 

Procés de participació del Pla de Barris Raval 

S’ha realitzat una diagnosi, a partir del recull de dades quantitatives i qualitatives, fruit d’un 

procés de participació, on s’apunten quines mancances o debilitats té el territori, però 

també les oportunitats i fortaleses. A partir de la diagnosi, el Pla de Barris proposa una sèrie 

d’objectius específics que defineixen quins elements es volen abordar en el territori i fins on 

es podrà arribar amb el seu desplegament. Per tant, els objectius donen resposta a la 

diagnosi realitzada i indiquen quin és l’escenari futur i transformador desitjat. 

El procés de participació s’ha desenvolupat entre els mesos de novembre i gener i ha 

consistit en 4 sessions temàtiques (entitats socials, xarxes veïnals i col·lectius, joves i 

activitat econòmica) amb 68 persones participants,  6 punts mòbils de carretó a la via 

pública on recollir propostes, i un espai al decidim.barcelona amb un total de 474 

participants i més de 200 propostes recollides. De les persones participants s’han definit un 

49% com a homes i un 51% com a dones.  

S’ha fet retorn deliberatiu amb les entitats participants i informació al Consell de Barri sobre 

el propi procés de participació i les principals idees recollides. Es farà retorn definitiu de 

totes les propostes presentades al decidim.barcelona previ a la presentació final del 

document del Pla de Barris Raval 2021-24. 
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Resum de les línies de treball i calendaris 

Les línies de treball s’agrupen d’acord amb l’estructura dels sis àmbits d’actuació del Pla de 

Barris, és a dir, educació i salut pública; drets socials, equitat de gènere i acció comunitària; 

habitatge; ocupació, impuls econòmic i economia social; espai públic i accessibilitat, i 

sostenibilitat ambiental i emergència climàtica. Aquests àmbits apunten els objectius 

específics i esdevenen el fil conductor de les diferents accions que es preveuen desplegar. 

El Pla de Barris es presentarà durant el mes de març i s’iniciarà el seu desplegament efectiu 

en els diferents espais de treballs tècnics i veïnals marcats, com són el seu Grup de 

Seguiment del Pla o els diferents espais ja existents com les Taules Comunitàries, els 

Consells de Barri, etc.  

El Pla té un calendari general de tot el mandat. 

7. FESTES MAJORS O FESTIVITATS CULTURALS 

Gòtic 

Carnavalassu del Gòtic 

Es va celebrar de forma virtual el 12 de febrer. Es va fer proposta de penjar a l’Instagram 

disfresses vinculades al tema d'homenatge als serveis essencials durant la pandèmia.  

Drap Art  

Festival internacional d’art sostenible. El mes de desembre es va celebrar el festival, en 

col.laboració amb la Facultat de Belles Arts, a diferents espais com són la plaça Sant Miquel, 

la plaça Reial i la plaça del Rei, complint les mesures covid. També es van fer exposicions en 

diferents sales d’art del Gòtic. 

Raval 

Intervenció mural Jardins de Sant Pau 

L’activitat pretén desenvolupar un procés comunitari i educatiu amb l’objectiu de 

sensibilitzar sobre l’ecologia, la crisis climàtica i les possibles solucions. 
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Previs al taller de pintura mural realitzat als jardins de Sant Pau, s’han realitzat dos tallers 

més amb alumnes de l’escola Collaso i Gil. 

Aquesta activitat s’ha realitzat del 25 de gener al 8 de febrer de 2021. 

Ravalstoltada 

Va tenir lloc del 15 al 20 de febrer. Davant la impossibilitat de realitzar la tradicional rua es 

reconverteix l’activitat  Concurs de guarniment de balcons, comerços i entitats del Raval: 

Disfressa el teu balcó. van participar una persona a títol individual, nou entitats i dos 

comerços. També s’ha fet una exposició de cartells de la ravalstoltada al Casal de barri del 

Raval. 

Casc Antic 

Jornades d’apropament a la diversitat cultural 

L’entitat EICA volia dur a terme el novembre de 2020, les Jornades d’apropament a la 

diversitat cultural que celebra anualment però, a conseqüència de les mesures sanitàries, 

van decidir ajornar-les i les han programat pel 15 al 19 de març de 2021. 

Reis d’Orient 

En el marc dels Casals Comunitaris, Bayt al-thaqafa volia fer una activitat relacionada amb 

els Reis d’Orient per als infants dels centres oberts del Casc Antic, al desembre de 2020. 

Aquesta activitat es va cancel·lar a conseqüència de les mesures sanitàries. Pels mateixos 

motius, el Carnavalassu del Casc Antic tampoc s’ha fet aquest any. 

Barceloneta 

Reis Mags al Centre Cívic  

El 4 de gener es va fer un acte de lliurament de cartes dels reis mags, en col·laboració entre 

la coordinadora de grups corals, Comissió de Festa Major, el casal infantil i el Centre Cívic. Es 

va fer complint les mesures corresponents i va ser molt ben valorat.  
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Degut a la situació actual, el carnestoltes de la Barceloneta no s’ha fet i la coordinadora de 

grups corals no ha volgut fer res alternatiu. 

8. PROJECTE CASALS COMUNITARIS  

El teixit social i comunitari ha estat clau per fer front a la crisi causada per la covid-19. Per 

això l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició d’aquestes xarxes veïnals vint casals de 

barri i altres equipaments de proximitat que funcionaran com a casals comunitaris i punts 

logístics amb material d’autoprotecció, espais físics per fer reunions, punts de connexió a 

internet, equipament informàtic i espai d’emmagatzematge, entre d’altres. A Ciutat Vella 

s’han creat tres els casals comunitaris que se situen als barris de la Barceloneta, Casc Antic i 

Raval. 

Casal Comunitari Barceloneta 

El Casal comunitari de la Barceloneta està desenvolupant un servei de suport a tràmits, la 

varietat d'aquests procediments és molt àmplia, des de la creació de correus electrònics, 

fins a l'assistència en la tramitació de procediments administratius i burocràtics que no 

poden dur a terme algunes veïnes pel seu compte. Aquesta tasca es realitza en col·laboració 

amb equipaments del barri, com la biblioteca i altres serveis de la Comunitat de la 

Barceloneta. El servei contempla  la figura d’un treballador del projecte agent TIC (20/h per 

setmana). 

En aquests temps, la major part de la feina feta es basa en donar suport als usuaris en la 

realització d'aplicacions i queixes al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o al Servei 

d'Ocupació de Catalunya (SOC). En la majoria dels casos, per aconseguir aquests processos, 

també cal sol·licitar la Clau Permanent a través de l'Agència Tributària (AT). També s'han fet 

altres gestions amb el Consorci d'Habitatge i l'Institut Municipal de l'Habitatge i la 

Rehabilitació (IMHAB). Altres serveis realitzats inclouen la sol·licitud de teleassistència per a 

persones dependents, la sol·licitud de targetes familiars grans o monoparentals. D'altra 

banda, també es resolen preguntes individuals o arranjaments ràpids per als usuaris.  

Pel que fa al perfil de les persones usuàries és bastant heterogeni, tant a nivell de gènere 

com d'edat. De fet, sorprèn quants veïns s'inclouen a la franja de 25 a 45 anys.  
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L'origen de la majoria d'usuaris és el Centre de Serveis Socials de la Barceloneta (CSS). 

Aquestes persones pertanyen a un perfil d'usuari en situació d'alta vulnerabilitat, però 

igualment desorientat pel que fa als passos a realitzar, independentment del suport del CSS. 

Pel que fa a la resta d'usuaris, es divideixen de forma homogènia entre els derivats de la 

Xarxa i altres moviments veïnals i els derivats d'altres serveis de la Comunitat, com la 

biblioteca o el mateix centre cívic. A poc a poc altres usuaris que demanen aquest servei 

comencen a aparèixer gràcies al boca orella entre els veïns. 

Casal Comunitari Raval 

Al Casal comunitari del Raval ja s’ha efectuat la compra del material informàtic, destinat a la 

realització d’activitats de reducció de l’escletxa digital, i amb la possibilitat de cessió a 

entitats i grups veïnals amb la mateixa finalitat. 

El material comprat és material informàtic, d’impressió i de suport wifi amb un import 

aproximat de 12.500€. 

Dins del desenvolupament del projecte, es planteja treballar les diferents accions a dur a 

terme dins del Casal comunitari per dotar de contingut l’espai digital del Casal de Barri per 

comissions ja que han sortir moltes propostes interessants en les reunions anteriors però 

que cal concretar i fer-les realitat. Es visualitzen com a tres eixos o comissions: 

● Accions a curt termini:  Articulació del suport a tràmits online. 

● Accions a mig termini: Acompanyament i capacitació en l’ús de les eines digitals i 

abordatge de situacions d’aïllament o solitud originada o agreujada pels processos 

de distanciament social. 

● Incorporar la participació de base veïnal:  Sumar a persones i col·lectius no 

organitzats en el treball de les comissions i/o en accions de suport envers el 

veïnatge. 

Aquesta seria una manera d’organitzar per blocs o eixos les propostes d’accions que han 

anant sortint.   

Les entitats i serveis que vulguin treballar algun d’aquests eixos (o diversos) escolliran un 

representant per a participar. Es parla que la participació en un o altre eix hauria de ser 
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estratègica i compensada per tal que la feina sigui eficaç i es pugui abastar tot el que es vol 

treballar. A partir que estiguin configurades les comissions es marcaria un calendari de 

treball per petits grups. 

Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera 

Punt de Suport Informàtic 

El Servei està funcionat tots els dimecres de 15-18h i dijous de 10-13h a la oficina del Casal 

de Barri Pou de la Figuera. 

Durant el temps d’obertura del servei han arribat unes 35 derivacions per part de CSS.  

Aproximadament en el 60% de les derivacions hi havia més d’1 demanda a resoldre pel que 

aquests casos han requerit una mitjana de 2 atencions.  

Les demandes principals han estat: cita per la RGC (26%); contactes amb SEPE per esbrinar 

l’estat de prestacions o demanar prestacions de forma telemàtica (20%); sol·licitar IMV 

(16%); donar alta de sistema cl@ve (9%); cita prèvia amb Oficina Habitatge (9%); i altres 

(20%) [cites estrangeria, alta de compte social, cita oficina prestacions, cita punt energètic, 

etc.]. 

Durant el 2020, des del Casal Comunitari s’ha donat suport als següents projectes 

comunitaris: 

● Suport informàtic: liderat per Eicascantic amb 1500€. 

● Casal infantil de Nadal : liderat per Tata Inti amb 2500€. 

● Beques projecte dones de Eicascantic amb 2500€ 

● Ajuda a dones que estan realitzant tasques de suport a Eica. 

● Padró per totes de Ficat amb 1160€. 

● Projecte de suport a realitzar empadronament. 

● Instruments per a tots els infants de Riborquestra amb 1000€. 

● Projecte de l'Hortet amb 1000€. 

● Projecte joves de Bayt Al taqhafa amb 2000€. (destinat a l'alimentació per població 

en situació de vulnerabilitat). 
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Al mes de febrer de 2021 es va acordar la continuació del servei de suport a tràmits, 

garantint la seva continuïtat fins a 31 de desembre de 2021, i ampliant l’horari de dedicació 

a l’atenció individual a 10h setmanals. 

El servei contempla: 

● Gestió de les demandes i planificació de l’agenda (amb cita prèvia). 

● Atenció individual del/la ciutadà/na per a la realització del suport necessari ( 1 o 

2 sessions). 

Al mes de desembre de 2020 i gener de 2021, també des del Casal Comunitari de Casc Antic 

es va dur a terme  el PETIT POU de Nadal per a infants de 3 a 6 anys. (gestionat per TATA 

INTI). 

El calendari i horari de la proposta va ser del dimarts 22 de desembre fins el dimarts 5 de 

gener 2021 (9 dies, en concret els dies: 22, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre 2020,  4 i 5 

de gener) en horari d’atenció de 10.30 a 13h, amb un espai preparat per al joc i el moviment 

lliure i acompanyat per dues professionals encarregades de garantir el joc, el benestar i 

l’acompanyament amable i curós dels infants. Les dades de resultats van ser de 18 famílies i 

la participació de 19 infants d’edats compreses entre els 3 i els 6 anys. 

9. PROJECTE ALIMENTA  

L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme el projecte Alimenta, un projecte global per a 

l’alimentació social que presenta un nou model alimentari. 

El projecte Alimenta pretén aglutinar amb una nova estratègia les accions i recursos referits 

a l’alimentació social que a hores d’ara existeixen a la ciutat de Barcelona. La seva finalitat 

és la de construir un nou escenari basat en col·laboració públic social: cooperació i treball en 

xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial alimentari 

de la ciutat. 
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A Ciutat Vella participen el Norai al Raval i la Fundació Roure al Gòtic-Casc Antic en la 

primera fase de desplegament dels quatre primers espais Alimenta a la ciutat que s’està fent 

en els mesos de gener a març de 2021. 

Alimenta Raval. Projecte Norai. 

Actualment el projecte ALIMENTA RAVAL està en fase de revisió. Resta pendent un treball 

tècnic-polític intern, juntament amb l’Àrea de Drets socials i la pròpia entitat, per poder 

dimensionar l’abast i costos del mateix i concretar la seva viabilitat. Està previst que aquest 

espai de treball es pugui  desenvolupar a finals de març i principis d’abril de 2021. 

Dins de les propostes d’ajustament i viabilitat,  s’ha avançat en alguns aspectes de definició 

del projecte, en referència als perfils poblacionals a qui es podria dirigir la intervenció. 

Mapa usuaris  

Des de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) s’ha fet una tasca de mapeig de les 

persones participants que donarà una xifra aproximada de les persones usuàries de 

menjador social. En el cas del Raval ja hi ha detectat un nombre molt elevat de persones 

susceptibles de rebre el servei.  

Aquest volum, caldrà definir-ho en tres nivells de persones usuàries:  

● 1r nivell, usuàries que han estat derivades a  menjadors socials (320 persones). 

● 2n nivell derivacions a recollida d’aliments. 

● 3r nivell usuàries de suports econòmics i/o de targeta moneder.  

Aquestes dades finals es facilitaran des de l’IMSS al mes de març.  

Impulsem explícita la voluntat de poder treballar amb col·lectius no cronificats, des d’una 

perspectiva global i holística, recurs temporal d’apoderament social: atenció a noves 

situació pobresa, nous perfils de CSS. 

Espai Alimenta  

S’incorporen com elements a treballar dins del programa Alimenta els següents aspectes:  
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● menús saludables i de proximitat. 

● origen culturals diversos dels aliments.  

Impulsem farà arribar una proposta de menú setmanal de cada temporada. 

Alimenta Casc Antic. Projecte Roure. 

Mapa d’usuaris  

Les persones que han tingut servei de menjador han estat 124 durant 2020 amb resposta 

menjador social des de CSS. D’aquestes, 14, ja estan fent ús de Rebost Comunitari i 

menjador de la Fundació Roure.  Ara la Fundació Roure està atenent també persones amb 

problemàtica de salut mental i també té 32 places concertades amb persones individuals a 

través de l’ IMSS. 

També es replicarà aquesta anàlisi a persones usuàries del Rebost i de la targeta econòmica 

del CSS. 

Espai Alimenta   

Es desenvoluparà al menjador de la Fundació Roure situat al carrer Cecs de Sant Cugat, 1.  

S’ha de coordinar l’acció comunitària del projecte i s’ha fet vinculació amb les entitats del 

territori.  

Es faran 7 grups de treball per fer el seguiment del desplegament de l’Alimenta a nivell 

ciutat. 

Les Properes passes són el mapeig de persones usuàries i la vinculació amb els serveis. 

Aquesta anàlisi es farà conjuntament amb el CSS. 

10. CAMPANYA SUBVENCIONS 2021 

Dades subvencions 2021 

El pressupost destinat a les subvencions l’any 2021 pel Districte de Ciutat Vella és de 

630.000€. 
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Subvencions del Districte de Ciutat Vella 2021* 

 

*Dades provisionals a: 26/02/2021 

 

Sol·licituds 2018 2019 2020 2021* 

BÚSTIA ADMINISTRATIVA 343 353  354 320 

Denegades per incompliment de bases 4 0  0   

Presentades fora de termini 2 0 0   

Renúncies de la pròpia entitat 0 4 4 11 

BÚSTIA TÈCNICA 337 349 345 308 

Derivades a altres òrgans gestors 26 30 27 4 

 
Projectes nous 

 
 

Projectes nous 2018 Projectes nous 2019 Projectes nous 2020 Projectes nous 2021 

139 137 110 120 

 
 
Passis a altres òrgans gestors. 2021 

*Dades provisionals a: 26/02/2021 

 
 

Passis a altres òrgans gestors 2018-
2019-2020-2021 

Núm. 
Exp. 

Núm. 
Exp. 

Núm. 
Exp. 

Núm. 
Exp. 

2018 2019 2020 2021 
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Drets Ciutadana i Participació 3 3 0   

IBE 7 2 2   

ICUB 11 17 15 3 

Districte Sant Martí 1 0 0   

Districte Sants 1 0 0   

Districte Eixample 2 1 0   

Comerç  0 3 2   

IMSS 0 1 2   

Gerència Ecologia Urbana  0 2 0   

Districte Sant Andreu 1 0 0   

Gerencia d’Àrea de Cultura, Educació, 
Ciència i Comunitat 

0 0 2 1 

Joventut  0 1 0   

Gerència Àrea d’Economia, Recursos i 
Promoció Econòmica 

0 0 3   

Gerència Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI 

0 0 1   

TOTAL 26 30 27   
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Distribució de subvencions per barris.2021. 

*Dades provisionals a: 26/02/2021 

 

BARRI 2021* 

RAVAL 123 

GÒTIC 33 

BARCELONETA   35 

CASC ANTIC 75 

DISTRICTE 42 

 
 
Totals Ciutat Vella per àmbit 

*Dades provisionals a: 26/02/2021 

 

Àmbit 
temàtic 

Àmbit Núm. 
Sol·licituds 

           2021 

A Cultura 92 

B Esports 28 

C Educació i Cultura   48 

D Salut i Cures 0 

E Gent Gran 12 
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F Dones 13 

G Adolescència i Joventut 8 

H Infància 19 

I Democràcia activa i Participació ciutadana 4 

J Acció Comunitària i Associacionisme 23 

K Immigració-Acollida i Refugi 0 

L Civisme i convivència 4 

M Foment activitats organitzatives 10 

N Comerç de proximitat i promoció econòmica 12 

O Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional 6 

P Innovació democràtica 0 

Q Usos del temps  0 

R Pluralisme Religiós i Conviccional 0 

S Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 5 

T Consum  0 

U Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació 
adequada 

5 

V LGTBI 0 

W Drets de ciutadania 7 
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X Promoció de la perspectiva intercultural  12 

Y Ciència i Universitats 0 

 

ANNEX 1. VALORACIÓ CAMPANYA DE NADAL  

Activitats comercials 

Es va consensuar amb les diferents associacions comercials del Districte fer una campanya 

de Nadal amb la realització de les activitats que es descriuen a continuació: 

● Plaça 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  

● Rambla del Raval: 2 de gener >> L'Explorador de Botigues  

● Plaça Poeta Boscà: 19 de desembre  >> El Senyor Botiguer 

Les activitats eren tècnicament molt bones i també es va haver de treballar en el 

desenvolupament d’activitats que evitessin l’aglomeració de persones. Pel que fa a 

l’activitat a la plaça de la Mercè  no es va poder fer per risc de ventades.  

En paral·lel això també es van fer concerts a 5 balcons del districte on es van fer cants cada 5 

minuts de manera esporàdica. Tenia una durada de 2h. Els balcons escollits van ser: 

●  Placeta Montcada 14 ( Seu de Born Comerç) 2 actes. 

●  Casa Almirall ( Joaquim Costa) 1 acte. 

●  Banys Nous (Barnacentre) 1 acte. No es va poder fer. 

●  Les Rambles ( davant del mercat de la Boqueria) 1 acte.  

Pel que fa al marxandatge de Nadal es va fer el rasca de Nadal, les enganxines de regal, les 

cartes als Reis, la cartelleria d’activitats i la revista Time Out. 
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Gent Gran  

Es va gravar  el Concert  de Nadal per la gent gran, i es va enviar a tots els usuaris dels Casals 

de Gent Gran del Districte, també a les entitats que treballen amb GG i les Residències GG 

del districte, per tal de felicitar-los les festes. 

Els 5 casals municipals via online amb els seus usuaris/es, van fer nadales amb missatges de 

bons desitjos i les van enviar online al Casal i es van distribuir entre tots els usuaris/es. I en 

el Raval es van imprimir i posar als vidres del equipaments per desitjar bones festes als 

veïns/es i la gent que passava pel carrer. 

Al Casc antic la Fundació Comtal va treballar amb els infants i adolescents  que enviessin 

nadales a la Gent Gran que són usuaris /es del Projecte Radars. 

Il·luminació 

Pla de Barris 

●  Carrer Avinyó (del carrer Escudellers al carrer de la Mercè).  

● Carrer Regomir (des de plaça Regomir fins a carrer Gignàs). 

● Carrer Gignàs (des de Ataülf fins a Hostal del Sol). 

● Carrer Riera Baixa. 

Llums Km0 

● Des de Direcció de comerç es paguen 10 arcs de Km0 que es posen a Robadors. 

● Foment de Ciutat va posar 23 arcs per il·luminar la Rambla del Raval. i carrer 

Hospital. 

Llums Districte 

● Born Comerç: 11.000€ (Plaça Comercial i Argenteria). L'acte d'encesa de Llums de 

Nadal de Barcelona es va fer a plaça Comercial. 
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● Assoc. Voltants de Santa Caterina: 2.400€. Per un error no van entrar la subvenció a 

temps i els hi vam finançar les llums. 

● Assoc. Comerciants de la Mercè: 4.000€. Entitat molt afectada per la covid i no volia 

posar llums. Se’ls va ajudar il·luminant el carrer de la Mercè. 

● Llums de Nadal al Pou de la Figuera: 6.300€ (una part la va pagar Foment). Es van 

posar dins del context de Pla d'Acció del Pou de la Figuera. 

Activitats Infància i Joventut 

Casals de Nadal: Activitats de Nadal per a infants i adolescents 

● Casals d'hivern als casals infantils de Drassanes, Barceloneta, Pati Llimona i Convent 

de Sant Agustí, i a la Ludoteca Placeta del Pi, inclosos a la programació anual 

d'aquests serveis. 

● Casal per a infants a la Repla, a càrrec de Tata Inti i PDC. Es va celebrar els dies 22, 

23, 24, 28, 29, 30, 31/12, 4 i 5/01, de 9.30 a 14h. Amb grups reduïts, en un espai 

perimetrat. Inclòs al pressupost anual del PDC. 

● Cabaret de circ, a càrrec d'Encircant, a la Plaça Mestres Casals i Martorell. 29/12, de 

16 a 18h, per a infants i famílies (40 persones). Activitats inclosa a la subvenció que 

rep el projecte Encircant per part de Districte. 

 

 


