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INTRODUCCIÓ 

Aquest és el darrer Plenari que fem abans de les vacances d’estiu, i com és habitual en 

aquestes dates, hi ha molts punts a tractar en aquest Informe de Regidoria. Vull començar 

sense embuts, per la petició de dimissió que m’han fet arribar algunes entitats i col·lectius 

de la Barceloneta. Una petició que comparteixo amb altres 3 membres del Govern 

Municipal. 

Es tracta d’un fet  greu i que em preocupa molt, que posa de manifest el malestar i la queixa 

per la gestió municipal front les aglomeracions en el barri i les conseqüències en l’espai 

públic i en el descans veïnal. La demanda principal és acabar amb el soroll que generen les 

aglomeracions, i més concretament tancar les platges. Abans que res, cal dir que, de cap de 

les maneres, els veïns de la Barceloneta i de Ciutat Vella en general, hem de normalitzar el 

soroll, ni no poder descansar. Hem de posar tants recursos públics com sigui possible per fer 

possible el descans veïnal. I així ho estem fent des de fa mesos, des de molt abans de les 

peticions de dimissió que he esmentat. 

Ho hem explicat moltes vegades, però crec que és interessant tornar-ho a fer.  La finalització 

de l’estat d’alarma va posar fi a una limitació dels moviments quotidians que feia molts 

mesos que durava, i aquesta situació ha provocat un fenomen inèdit en els usos de l’espai 

públic que no és exclusiu de la ciutat de Barcelona: les aglomeracions massives de persones 

en llocs concrets que socialitzen d’aquesta manera, en aquests espais, generant moltes 

molèsties i veritables dificultats en la gestió de l’espai públic. Una vegada acabat l’estat 

d’alarma el règim sancionador ha canviat, però tot i els reforços policials que hem 

implementat ja des dels mesos d’abril i maig, i els dispositius que es munten tots i cadascun 

dels caps de setmana des d’aleshores, seguim considerant que la solució no ha de ser 

exclusivament policial. Cal que les persones que es concentren, que són en bona part veïns i 

veïnes de la ciutat, empatitzin amb les necessitats de la gent dels barris. 

El fenomen no és exclusiu de Barcelona ni de Ciutat Vella. En altres districtes de la ciutat es 

donen aquestes aglomeracions, i en les capitals i els llocs més turístics. És clar, en aquest 

sentit, que necessitem un canvi de model econòmic que no prioritzi l’activitat turística. 
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La intervenció es duu a terme en els àmbits de la prevenció amb agents cívics i comunicació, 

i posteriorment la reacció policial, amb 2 objectius clars: garantir les mesures derivades de 

la crisi sanitària i el descans veïnal. En aquest sentit gairebé 250 agents de la Guàrdia Urbana 

i de Mossos d’Esquadra intervenen cada cap de setmana, i desenes d’agents cívics. Les 

aglomeracions es donen a les platges, al passeig de Born, passeig Lluís Companys, Allada 

Vermell, Avinyó, Terenci Moix, Emili Vendrell, Folch i Torres, Joaquim Costa… amb diferents 

graus d’intensitat, i diferents estratègies. 

En el mandat passat vam encarregar un estudi sobre l’impacte del soroll en la salut. Era la 

primera vegada que es feia. Les seves conclusions són esfereidores. Ens hem reunit, hem 

escoltat a multitud de veïns i veïnes que ens han relatat els maldecaps que els representa 

aquesta pressió per a la seva quotidianitat i ho hem viscut en la nostra vida diària. Tenim 

clar que no podem normalitzar aquesta situació de cap de les maneres, i els veïns i les 

veïnes ens exigeixen més mesures, més imaginació, més contundència en alguns casos, més 

pedagogia… les seves queixes i demandes són legítimes, les entomem i ens comprometen a 

seguir perfilant i millorant els dispositius que estem implementant, com el de la revetlla de 

Sant Joan a la Barceloneta, que va aconseguir l’objectiu de preservar bona part del barri,i a 

utilitzar tots els recursos que siguin necessaris per garantir un ús equilibrat de l’espai públic i 

garantir el descans veïnal. 

No he parlat de l’altre vèrtex imprescindible, que és també prioritari: la pandèmia de la 

covid-19, lluny d’apaivagar-se s’està reactivant d’una forma veritablement preocupant. Les 

aglomeracions són absolutament desaconsellables en aquesta situació. Hem de ser 

responsables i evitar contagis. 

M’agradaria usar aquesta oportunitat de dirigir-me a la ciutadania i els partits polítics per 

compartir l’alegria d’haver aconseguit els nostres objectius amb el Gimnàs Social Sant Pau, 

que eren comprar-lo al preu que val, mantenir l’activitat del gimnàs en el mateix lloc, i 

construir 36 habitatges protegits. Després de molts anys de compromís amb la cooperativa 

de persones treballadores i d’haver aconseguit un primer acord el 2017 i un de nou el 2019, 

finalment podem donar per tancat el capítol de l’adquisició del Sant Pau, com ja fa mesos 

que vam tancar l’episodi del CAP del Raval Nord. Han estat anys de negociació i de molt de 
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soroll mediàtic, però finalment hem aconseguit desencallar satisfactòriament un dels reptes 

més importants que teníem al Raval. 

Des del Plenari passat hem pogut celebrar de forma presencial tots els Consells de Barri, la 

Comissió de Seguiment de Drogues i altres espais de participació. En aquest Informe hi ha 

un detall de tots ells, però vull destacar aquest retorn a la presencialitat que ha fet que ens 

puguem tornar a veure i a debatre cara a cara. Va ser una certa tornada a la normalitat que 

tots vam agrair molt, i en el que els promotors dels projectes per a pressupostos 

participatius van poder explicar-los davant de la ciutadania. En aquest sentit, vull agrair a 

totes les persones i entitats que es van organitzar per fer propostes i que han fet campanya, 

més enllà del resultat final. Totes les propostes venen a enriquir i complementar  l’acció del 

govern. El nostre compromís, com sabeu, és executar els projectes que han rebut més 

suports, i us mantindrem informats de la seva evolució 

Per acabar la meva introducció, vull indicar-vos altres punts que em semblen d’especial 

interès en aquest informe: per començar, l’apartat dedicat al seguiment de les obres de 

millora que ha vingut fent Endesa en els nostres carrers. Va ser una demanda ciutadana que 

vam entomar, s’ha mantingut la taula tècnica, i a la tornada de les vacances organitzarem 

una nova trobada on la companyia subministradora explicarà què ha fet i quines són les 

seves previsions fins a final d’any. 

També podeu trobar, en forma d’annex, el conjunt de reforços de serveis i recursos per fer 

front a l’estiu a Ciutat Vella. Molts d’ells ja s’han implementat i estan en actiu des de fa 

setmanes, i d’altres s’aniran acompassant en funció de la disponibilitat i les necessitats. Es 

tracta d’accions de prevenció, informatives i de gestió de l’espai públic per aconseguir un 

equilibri d’usos en els mesos de major pressió sobre els nostres carrers i places. 

L’informe el tanca un annex en forma d’informe de Serveis Socials. Es tracta d’un recull dels 

paràmetres més destacables de l’acció de Serveis Socials i de la seva acció comunitària, que 

es fa conjuntament amb entitats dels nostres barris. Amb aquesta informació volem 

visibilitzar i posar en valor l’esforç i la implicació de les treballadores de Serveis Socials, i 
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també els esforços de l’Àrea de Drets Socials per donar la major cobertura possible a les 

necessitats dels nostres veïns i veïnes. 

Tanquem un curs estrany i inèdit, caracteritzat primer per un estat d'alarma i un toc de 

queda que va modificar les nostres vides, i després per la seva desaparició, cosa que ha 

comportat un sentiment d'alegria i de necessitat de recuperació de l'espai públic que està 

tenint un impacte evident i negatiu en la vida de molts veïns i veïnes de Ciutat Vella. 

Confiem que els dispositius que estem duent a terme, i que ens comprometem a mantenir i 

a millorar, siguin els més efectius possibles i puguem recuperar el dret al descans del qual 

molts estem privats ara mateix. 

 

Bon estiu! 
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1. PARTICIPACIÓ 

Pressupostos participatius 

Per primera vegada a Barcelona, es promouen uns Pressupostos participatius pel conjunt de 

la ciutat per decidir una part de les inversions municipals als districtes. 

S’han reservat 30 milions d’euros del pressupost municipal perquè els veïns i les veïnes 

decideixin en quins projectes volen invertir-los. A Ciutat Vella, els veïns i les veïnes han 

decidit com invertir 3,4 milions d’euros. 

A Ciutat Vella han estat seleccionats aquests nou projectes: 

● Enjardinem el Raval: Actuació sobre les zones annexes al Dispensari Antituberculós 

proper a la plaça de Terenci Moix per, en concret, millorar-ne el verd i potenciar-ne 

un ús veïnal accessible i inclusiu.  

Pressupost: 180.000 euros. Votacions rebudes: 1.980 vots. 

● Posem en valor la muralla romana: Una intervenció arqueològica de restauració i 

adequació de la muralla romana, així com un projecte de museïtzació per obrir 

l’espai al públic de manera ocasional.  

Pressupost: 65.000 euros. Votacions rebudes: 1.530 vots. 

● Adaptem la plaça dels Àngels per als infants: Creació d’una zona de joc infantil a la 

plaça dels Àngels per tal de diversificar els usos de l’espai cap a l’obtenció d’una 

plaça més veïnal i que sigui un punt de trobada per a tota la comunitat del barri del 

Raval. 

Pressupost: 150.000 euros. Votacions rebudes: 1.450 vots. 

● Creem més àrees de joc infantil al Raval: Millora dels ecosistemes lúdics del Raval 

creant-hi espais accessibles i inclusius, tant de joc induït com fortuït, que cobreixin 

les necessitats de les diverses franges d’edat.  

Pressupost: 600.000 euros.  Votacions rebudes: 1.428 vots. 
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● Convertim l’associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible: Habilitar un 

espai de serveis informàtics i posar-lo a disposició de la gent del barri, en especial de 

les persones de mobilitat reduïda, perquè esdevingui un punt d’accés a internet i un 

espai de capacitació i d’acompanyament per mitigar la bretxa digital.  

Pressupost: 50.000 euros.  Votacions rebudes: 1.325 vots. 

● Pacifiquem l’entorn de l’Escola Collaso i Gil: Dignificar i fer més visible l’entrada 

d’aquesta escola des del carrer de l’Abat Safont. Ampliació de la vorera perquè 

aquest espai esdevingui un lloc segur i acollidor que convidi les famílies del barri a 

entrar-hi i a fer ús de les infraestructures existents.  

Pressupost: 130.000 euros. Votacions rebudes: 1.304 vots. 

● Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval: Eliminació de les barreres 

arquitectòniques del Raval per millorar la mobilitat de la gent gran, de les persones 

amb discapacitat i de les que van amb un cotxet. 

Pressupost: 785.000 euros. Votacions rebudes: 1.261 vots. 

● Creem un carril bici al passeig Joan de Borbó: Habilitar un carril bici al passeig de 

Joan de Borbó Comte de Barcelona que connecti amb altres trams de la xarxa de 

carrils bici (front marítim, plaça del Mar i Via Laietana), i instal·lar-hi aparcaments de 

bicicletes. 

Pressupost: 920.000 euros. Votacions rebudes: 1.224 vots. 

● Instal·lem una boia per mesurar l’acidificació del mediterrani: Instal·lació d’una 

estació de sensors al Parc dels Esculls per mesurar variables oceanogràfiques i poder 

preveure l’avançament del canvi climàtic.  

Pressupost: 200.000 euros. Votacions rebudes: 1.154 vots. 

Els resultats obtinguts consoliden el model de ciutat més verda, més justa i saludable. 

L'àmplia participació, amb dades semblants a les de París i majors q a Madrid i NYC, 

demostra que la democràcia directa a Barcelona funciona i caldrà consolidar-la.  
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La dimensió dels primers Pressupostos participatius de Barcelona va molt més enllà de la 

votació. Durant el procés, els veïns i veïnes s'hi han implicat de valent, amb una participació 

total de 64.571 persones, teixint xarxes comunitàries per desenvolupar projectes pel seu 

barri. La gran mobilització ciutadana d'aquests dies ens marca el camí. Els  Pressupostos 

participatius han arribat a la ciutat per quedar-se. Cal consolidar-los i que formin part de la 

nova normalitat democràtica. Perquè Democràcia no és només votar cada 4 anys. 

Volem agrair a tota la ciutadania la seva implicació. Especialment els veïns i veïnes que han 

presentat projectes: fent un pas endavant i sent protagonistes de la millora dels seus barris. 

Tant als que han resultat seleccionats com els que no. Gràcies! 

Consells sectorials  

Consell de Dones 

El Consell de Dones es va celebrar el 13 de maig a les 18h de forma telemàtica. 

Es va presentar l’estat del desplegament de la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi 

produïda per la covid-19. Es va tractar la violència masclista al Districte i l’afectació de 

l’actual situació econòmica a les dones del Districte. 

En aquest sentit, les dones participants van posar de manifest les dificultats per a treballar 

de forma virtual i van evidenciar la bretxa digital que pateixen moltes dones del nostre 

districte. També es van compartir les dificultats socials i econòmiques de moltes de les 

dones i els infants atesos per part de les entitats participants en el Consell. 

Finalment, es va detectar molta preocupació per la dificultat per treballar amb totes les 

situacions de violència que pateixen les dones en aquesta situació post pandèmia.  

Consell de Salut 

El Consell de Salut va tenir lloc el 17 de maig, a les 17:00 de forma telemàtica. 

Es van presentar les dades epidemiològiques al Districte, es va actualitzar l’estat dels 

equipaments de salut i l’atenció a la violència masclista. 
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En general les dades epidemiològiques són bones i mostren una tendència a la baixa. 

Respecte a la vacunació, les ABS amb menor cobertura de vacunació es troben al nostre 

districte. En aquest sentit i per tal d’ajudar a facilitar l’accés a la vacunació en el nostre 

territori s’està treballant de forma conjunta entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

(ASPB), Ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per generar 

diferents intervencions. 

Pel que fa als CAPs del Districte pendents de trasllat o ampliació, es va informar que se 

seguirà la mateixa metodologia que s’ha utilitzat pel CAP Gòtic. És a dir, un equip 

d’arquitectes faran un estudi de viabilitat dels possibles emplaçaments on es podrien ubicar-

hi. 

Finalment, es va presentar el circuit de violència masclista del districte i el seu funcionament 

per part de les seves referents. 

En el torn obert de paraula les entitats veïnals van insistir en la necessitat de seguir 

recuperant la presencialitat a l’atenció primària. 

Consell Educatiu   

La tercera sessió ordinària del Consell Educatiu de Ciutat Vella va tenir lloc el 26 de maig a 

les 17.30 h, en format virtual. 

Es van presentar alguns projectes de Ciutat Vella consensuats en la Comissió Permanent del 

Consell, per posar en valor les accions que es fan al districte en relació als projectes 

d’educació fora de l’escola i d’educació comunitària:   

● Campanya d'estiu a Ciutat Vella, a càrrec d’Andrés Pérez, conseller de Districte. 

● Raval estiu educatiu, a càrrec de Mercè Garet de la Fundació tot Raval. 

● Baobab, a càrrec de Gretel Vila i Sandra González de la Direcció de Ciutat Educadora i 

Cultura als Barris.  

● Xarxa Baixeras-Drassanes, a càrrec de Mariona Buxadé, tècnica de barri del Gòtic de 

la DSPIT de Ciutat Vella. 
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Es va valorar positivament els esforços que es realitzen en aquest àmbit i la necessitat de 

continuar treballant per ampliar l’oferta i que aquesta arribi a tothom, especialment al 

professorat que poden actuar com a agents de difusió de la informació cap als infants, joves 

i famílies. 

La Fundació Tot Raval va presentar la feina realitzada en la Comissió de formació digital del 

grup d’Educació Comunitària del Raval que es va materialitzar en un manifest sobre l’accés 

digital a les famílies a partir de l’anàlisi del procés de preinscripció escolar. 

Sobre les comissions de treball del CEMD es va acordar reprendre la feina realitzada en la 

comissió al 2019 i, amb les novetats d’enguany, plantejar nous objectius i metodologia. 

Taula de memòria 

La Taula de Memòria va tenir lloc el 17 de Juny a les 18h de forma telemàtica. 

Es van presentar les Jornades de l’Ateneu de Memòria Popular i el Programa de ciutat 2021-

2022 i la dinàmica participativa. 

La Regidoria de Memòria Democràtica impulsa un programa de ciutat sobre les Memòries 

de les Lluites per l'Habitatge des de juny 2021 fins a juny 2022, prenent com a tret d’inici la 

commemoració del 90è aniversari de la gran vaga de lloguers de 1931. 

Des de cadascuna de les taules de memòria dels districtes, es convida a la ciutadania a 

aportar idees i propostes per relatar les Memòries de les Lluites per l’Habitatge dels 

diferents barris i també de la ciutat. Al llarg de diferents trobades, es posaran en comú 

aquelles reivindicacions i aquelles persones i entitats que durant la segona meitat del segle 

XX van defensar el dret a l'habitatge digne a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, es va 

acordar incorporar entitats de joves i de feminismes per ampliar la visió sobre les lluites per 

l’habitatge en el nostre districte. 

Comissió de Seguiment del Pla Integral per abordar la prevenció i l'atenció a 

les drogodependències al barri del Raval  

La Comissió es va celebrar el 14 de juny de forma presencial als Jardins dels Tarongers. 
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Vam presentar l’Informe “Situació actual de la problemàtica de les drogues al Raval i 

intervencions realitzades”. 

A la Comissió, en primer lloc, es va explicar l'evolució de les diferents polítiques portades a 

terme des del Districte de Ciutat Vella, així com les accions i intervencions dels diversos 

serveis municipals i del cossos policials, per donar resposta a l’aparició del fenomen de 

punts de venda amb consum i les seves conseqüències socials, des de l'any 2017 fins a 

l’actualitat.  

D’aquesta manera, vam compartir els diferents moments del problema i les diferents 

estratègies que hem portat a terme per donar resposta a aquest fenomen i els seus efectes 

socials. Des de les primeres accions de reforç dels serveis al 2016 i el Pla de Xoc del 2017, 

que donen una resposta a la urgència de la problemàtica. Fins a la “MDG Pla Integral per 

abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al barri del Raval” amb la que 

volem abordar amb una mirada integral, no només les conseqüències de la venda i el 

consum de drogues, sino treballant per la prevenció i la promoció sociocomunitaria, de la 

salut i económica a través de diferents àmbits i estratègies d’actuació. 

En un segon moment, vam poder aprofundir en la propia Mesura de Govern i els diferents 

àmbits d’actuació, així com vam compartir algunes de les accions que ja s’estan posant en 

marxa actualment. També es va presentar la intenció de seguir treballant en aquesta 

Comissió el seguiment de l’aplicació de les accions de la MDG. 

En un tercer moment, vam donar pas a un torn de paraules, on les veïnes van poder explicar 

diverses demandes, problemàtiques o propostes. 

Es van assolir els següents acords: 

● En el marc del Pla Integral del Raval, es fa una crida al veïnat i al teixit associatiu a 

seguir traslladant les seves inquietuds a la policia de barri o als tècnics de la DSPiT, 

així com a l’equip polític. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documentacio/v5_informe_problematica_drogues_juny_2021_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documentacio/v5_informe_problematica_drogues_juny_2021_1.pdf
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● Es treballarà amb els cossos policials la viabilitat d'instal·lar càmeres de 

videovigilància al Punt Verd de Reina Amàlia, on s’hi han detectat restes de 

venipunció. També es valorarà incrementar l’enllumenat a la zona. 

● Es traslladarà al Servei de Neteja les queixes d’alguns veïns del carrer Peracamps, 

sobretot en el torn de matí. 

● Es comprovarà la presència permanent (entre les 14h i les 22h) de la patrulla policial 

a l’entorn del Cas Baluard perquè alguns representants veïnals demanen un 

dispositiu a la zona. 

● Es traslladarà a Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra la demanda veïnal 

d’incrementar la presència policial a l’entorn dels carrers Lancaster i Arc del Teatre 

per si cal revisar les rutes de les patrulles. Alguns veïns reporten que tenen sensació 

d’inseguretat perquè la zona està molt poc transitada. 

Consells de Barri 

Amb la ferma voluntat d’anar recuperant la presencialitat en els diferents òrgans de 

participació reglats i a mesura que la normativa vigent ho permet, tornem a celebrar els 

Consells de Barri de forma presencial i tal com vam fer a la tardor, ho hem fet a les places 

dels nostres barris amb una molt bona acollida per part dels veïns i les veïnes. 

Consell de Barri del Raval 

La sessió es va celebrar el 3 de juny, a les 18:30 de forma presencial als Jardins dels 

Tarongers i també es va retransmetre en streaming. 

Els temes que es van tractar en el punt informatiu van ser: 

● Obres i manteniment. Estat de les obres i manteniment del projecte "Protegim les 

escoles" (Escola Milà i Fontanals, Institut Miquel Tarradell i Escola Bressol Canigó), 

situació dels mòduls provisionals d'ampliació del CAP Drassanes, reurbanització de 

Reina Amàlia  (finalització prevista: agost) i plantació en els parterres de Pl. Folch i 

Torres. 
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● Actualització Pla de Barris (PdB). Recordatori de l’ampliació del PdB, incloent-hi zona 

de Raval Sud. 

● Estat dels programes i accions que s’estan duent a terme en Salut, Educació, 

Habitatge, Escletxa digital, Espai públic i accessibilitat, Ocupació i activitat 

econòmica. 

● Servei de Proximitat i Veïnatge. Exposició dels àmbits de treball; manteniment de 

l'espai públic, dinàmiques relacionades amb oratoris, espais de pernocta. Diagnosi i 

actuacions dels espais prioritaris d'intervenció. 

● Covid-19 al barri. Incidència que hi ha actualment en el Raval, amb tendència a la 

baixa. Punt de vacunació i punt de suport  pel tràmit de demanar vacunació. 

● Desplegament Mesura de Govern Covid, Exposició de l’estat de les línies de treball. 

● Desplegament de la Mesura de Govern de Drogues. Exposició de l’estat dels àmbits i 

actuacions més destacades. 

A més, es va explicar el procediment la següent fase dels pressupostos participatius i les 

persones promotores dels projectes del Raval van presentar les seves propostes. 

El punt deliberatiu va tractar sobre el Nou Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023 

(PDE). Es van explicar els eixos principals i el procés d'elaboració. 

Es va fer especial menció a la compra de locals buits al districte. I es van crear dos grups de 

treball amb les persones assistents, per recollir aportacions a tenir en compte en el PDE. 

Finalment, els acords als quals es van arribar són els següents: 

● Tenir en compte els temes proposats per l'elaboració del PDE i valorar si cal fer més 

difusió d'aquelles propostes vinculades que ja estan duent a terme (per exemple: 

programes de Barcelona Activa) 

● Cercar les dades concretes sobre despesa a l'espai públic i compartir-les amb el 

Consell. 

● Traslladar les demandes de: 
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○ ampliació d'horari de la Biblioteca Sant Pau - Santa Creu. 

○ campanyes de conscienciació sobre l'ús de papereres i contenidors de brossa. 

○ més presència de la GUB en els espais on hi ha problemes de convivència 

(soroll, actes incívics, etc.). 

○ valorar la possibilitat de disposar d'un equip d'intervenció al carrer. 

Consell de Barri del Casc Antic 

La sessió va tenir lloc el 8 de juny a la plaça Mestres Casals Martorell. 

L’ordre del dia va ser: 

● Punt informatiu: 

○ Obres 

○ Seguiment Mesura de Govern covid 

○ Pla d’Acció Pou de la Figuera 

○ Covid-19 al barri 

○ Actuacions GUB mesures Covid 

○ CAS Lluis Companys 

Es va fer explicació del procés de votació dels projectes dels Pressupostos Participatius i els 

referents del projectes del Casc Antic van presentar el projecte al veïnat: Jordi Papell (AAVV 

Casc Antic) i Marta Vidal (IES Verdaguer). 

● Punt deliberatiu:  

○ Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella  2021-2023 (PDE). Es van 

formar dos grups de treball per recollir les propostes en relació a la 

dinamització econòmica del barri i del districte. 

En el Torn Obert de Paraula, es van plantejar problemes en relació al soroll i les molèsties 

que ocasionen les persones que fan estada al carrer a les nits (música, botellots, etc.). 
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També es va plantejar la preocupació per a la possible limitació d’accés dels gossos al Parc 

de la Ciutadella. Es va plantejar la preocupació per l’augment de terrasses i d’incompliments 

per part d’alguns locals en el nombre de taules que tenen assignades a la seva llicència. Es 

va proposar poder aplicar la recollida porta a porta al barri de Sant Pere. 

Els acords presos són els següents: 

● Poder proposar a Ecologia Urbana incloure al barri de Sant Pere en l’agenda 

d’implantació de la recollida porta a porta. 

● Si hi ha algun canvi en planificació de ZUC o de la normativa d’accés de gossos al Parc 

de la Ciutadella, poder traslladar-ho a les entitats i veïnat interessat, per a tractar les 

propostes. 

Consell de Barri del Gòtic 

La sessió va tenir lloc el 10 de juny a la plaça del Rei. 

L’ordre del dia va ser: 

● Punt informatiu: 

○ Estat d’obres i veïnificació a les places. 

○ Seguiment Mesura de govern davant crisi covid 19 

○ Pla de mobilitat del Gòtic 

○ Àgora cultural de la Rambla 

○ Dades covid. 

○ Pressupostos participatius 

Els pressupostos participatius van ser presentats per representants de les 

entitats impulsores.  Sínia amb el projecte “Posem en valor la muralla 

romana”; Escola Baixeras amb el projecte “Rehabilitem l’escola Baixeras”; El 

Col.legi d’arquitectes amb el projecte “Transformem el carrer Capellans “; i es 

va fer la lectura del projecte “ Habilitem el jardí romàntic de ca la dona”. 

● Punt deliberatiu: 

○ Reactivació i diversificació econòmica del barri Gòtic. 
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Per a introduir el punt de debat s’explica el Pla de Desenvolupament 

Econòmic, la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi produïda per la 

covid 19, així com el Pla de Dinamització Comercial.  

Es va fer especial menció a la compra de locals buits al districte. I es van crear 

dos grups de treball amb les persones assistents, per recollir aportacions a 

tenir en compte en el PDE. 

Algunes de les propostes dels grups ja estan recollides en el PDE destacant la 

importància de fer-ne més difusió per donar a conèixer-ho. Van haver 

propostes vinculades a la permanència de veïnatge en el barri com a 

necessitat per la reactivació econòmica. 

En el torn obert de paraules les principals demandes van estar relacionades amb: 

● Sant Felip Neri: Petició de comerciants d’evitar el tancament de la plaça per ús de 

pati escolar. 

● Plaça St. Miquel: Queixes en relació al soroll i mal ús del parc infantil. 

● Reactivació econòmica amb comerç de proximitat al barri: Evitar el monocultiu. 

● Terrasses sense permís i l’ocupació excessiva en la via pública. 

● Preocupació per la reactivació de l'oci nocturn i els HUTS sense llicència  i les 

conductes incíviques vinculades. 

Els principals acords presos són els següents: 

● Tenir en compte els temes proposats per l'elaboració del PDE i valorar si cal fer més 

difusió d'aquelles propostes vinculades que ja s’estan duent a terme (per exemple: 

Baixos de Protecció Oficial). 

● Presencia de GUB en Orwell/Escudellers en quan es redueix la presència massiva 

nocturna en altres zones del districte. 

● Intervenció en inspeccions en vetlladors en quan les restriccions en restauració es 

redueixin. 
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● Seguiment de demandes concretes en el carrer Copons així com en el Passatge de la 

Pau.  

Consell de Barri de la Barceloneta 

El Consell de Barri de la Barceloneta que estava previst celebrar-se el passat 1 de juny es va 

haver de cancel·lar per la pluja i finalment va tenir lloc a la plaça Hilari Salvador el 21 de juny 

a les 18.30 h. 

Es va rebre una demanda de una entitat per convocar un Consell Extraordinari, i donant 

resposta a aquesta demanda i en conversas amb les entitats del barri, es va convocar una 

Comissió de Seguiment extraordinària el dia 11 de juny on poder valorar la modificació 

l'ordre del dia, finalment es acorda celebrar amb dos punts deliberatius i sense exposició de 

punt informatiu. 

L’ordre del dia: 

● Punt deliberatiu: Projecte educatiu al Barri de la Barceloneta. 

Exposició per part del Regidor i de representant del Consorci d’educació de les dades 

i recursos de la població de Barceloneta de les franges de 0 a 16 anys i estudis 

postobligatoris. Presentació de les noves tres direccions dels centre educatius 

públics de Barceloneta. Les entitats mostren interès respecte a les conseqüències de 

perdre la complexitat en escoles de Barceloneta i la necessitat d’una nova escola 

bressol al barri per la pèrdua del Sant Joan Baptista. Des del Consorci i respecte la 

revisió del grau de complexitat de les escoles, exposen  que estaran molt pendents 

que les escoles de Barceloneta i dels recursos i  necessitats que vagin sorgint per 

donar resposta a curt termini. Respecte a Escoles Bressols el Regidor explica que 

s’està fent un estudi sobre les necessitats reals i actuals del Districte i determinar 

quin recurs es el es adequat. 

● Punt deliberatiu: Platges i seguretat. 

Com que la informació específica de les actuacions desenvolupades i previstes estarà 

a disposició de tots el veïns a la web del districte, tras una breu introducció es passa 
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al torn de paraules.  La petició general es de que l’ús de les platges a les nits genera 

problemes de soroll, brutícia i inseguretat que no permet el descans dels veïns i la 

demanda es que la revetlla de Sant Joan no es permeti l’accés a les platges ni la resta 

de nits d’estiu. El Regidor dóna resposta a les preguntes sobre temes específics i 

planteja el dispositiu que es desenvolupa cada cap de setmana, i el previst para la nit 

de Sant Joan. Respecte el tancament de les platges informa de la complexitat tècnica 

d’aquests canvis i s’emplaça a treballar-ho amb alcaldia. 

Com resultat d´aquestes gestions amb alcaldia es va desenvolupar un dispositiu 

específic a la Barceloneta donant resposta a les demandes del veïnatge. 

Calendari d’òrgans de participació del tercer trimestre 2021  

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

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

Òrgans de Govern 

● Plenari: 14 d’octubre a les 18.30h 

● Plenari: 2 de desembre a les 18.30h 

Òrgans de Participació 

● Audiència Pública: 11 de novembre a les 18.30h 

2. DRETS SOCIALS 

Habitatge 

Actuacions en desnonaments 

Continuem amb la feina constant en relació als casos de desnonaments coneguts pel 

Districte. En aquest Informe de Regidoria presentem les dades fins al 30 d’abril de 2021. Les 

dades del primer quadrimestre de l’any 2021 indiquen que s’han obert 136 expedients de 

desnonaments coneguts a Ciutat Vella. Ciutat Vella és el segon districte de la Ciutat pel que 

fa al nombre de desnonaments, precedit Nou Barris (166). Cal destacar que aquests són els 
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casos en els quals podem treballar i implicar tots els recursos municipals, gràcies a que la 

informació ha arribat a l’Oficina d’Habitatge o el Servei d'Intervenció en situacions de 

Pèrdua de l'Habitatge i/Ocupacions (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. 

En el següent quadre es poden veure el nombre absolut de desnonaments tractats a la 

ciutat per districtes el primer quadrimestre de l’any 2021. 

Districtes 1r Quad 2021 % 

Ciutat Vella 136 14,44 

Eixample 104 11,04 

Sants-Montjuïc 115 12,21 

Les Corts 19 2,02 

Sarrià-Sant Gervasi 36 3,82 

Gràcia 56 5,94 

Horta-Guinardó 109 11,57 

Nou Barris 166 17,62 

Sant Andreu 97 10,30 

Sant Martí 104 11,04 

Total 942 100 
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El barri més afectat de Ciutat Vella és el Raval, que fins al 30 d’abril de 2021 ha concentrat el 

58,09% dels desnonaments de Districte, amb un total de 79, seguit de Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera (22), el Barri Gòtic (19) i la Barceloneta (16). 

Ciutat Vella 1r Quad 2021 % 

Raval 79 58,09 

Gótic 19 13,97 

La Barceloneta 16 11,76 

St Pere, Sta Caterina i la Ribera 22 16,18 

Total 136 100 

Aquests desnonaments han afectat, del primer quadrimestre de l’any 2021, un total de 313 

veïns i veïnes, dels quals 99 van ser persones menors d’edat. 

Ciutat Vella 

Persones 

adultes 

Persones 

menors d’edat Total persones 

Raval 130 73 203 

Gòtic 30 5 35 

La Barceloneta 22 11 33 

St Pere, Sta Caterina i la Ribera 32 10 42 
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Total 214 99 313 

 

Pel que fa als perfils de propietaris dels habitatges afectats per desnonaments trobem que 

67 dels habitatges eren de petits tenidors respecte als 50 habitatges de grans tenidors. 

Ciutat Vella 

Gran 

Tenidor 

Petit 

Tenidor 

Sense 

info Total 

Raval 32 38 9 79 

Gòtic 6 9 4 19 

La Barceloneta 6 8 2 16 

St Pere, Sta Caterina i la 

Ribera 6 12 4 22 

Total 50 67 19 136 

 

Pel que fa a les solucions definitives front als desnonaments informats al 2021, s’han 

aconseguit 132 solucions definitives, majoritàriament (105 casos), han estat aportades per 

les persones afectades, en algunes ocasions aquesta opció suposa un canvi menys 

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

ciutat seguim utilitzant totes les eines possibles per fer front als desnonaments, aquestes 
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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 dels desnonaments de 

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

Socials, l’acompanyament en tràmits i en general durant tot el procés. 

Continuem apel·lant a la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en la construcció 

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

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

En el següent gràfic desglossem les solucions dels casos de desnonament del primer 

quadrimestre de l’any 2021. 

Ciutat Vella 

Mesa 

emerg 

Mediac

ió ajuts 

Llog 

Social 

Recur

s 

habit 

Borsa 

Mediac

ió 

Borsa 

Reallot

ja 

Sol. 

pròpia Total 

Raval 4 4 0 12 0 0 60 80 

Gòtic 0 0 0 1 0 0 16 17 

La Barceloneta 0 1 0 0 0 0 17 18 

St Pere, Sta 

Caterina i la 

Ribera 2 1 0 2 0 0 12 17 

Total 6 6 0 15 0 0 105 132 
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Obres en habitatges municipals 

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

projectes de cohabitatge: 

Ciutat Vella Tot Habitatge Estat Data inici 

Pg Joan de Borbó 11 8 Obres set-20 

 

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 

Tot 

Habitatge Estat Data clau 

Botella 16-16B 11 Licitació obres 1r Trim 23 

Hospital 116 17 Licitació en preparació 2n Trim 24 

Lancaster 7-9-11 28 Redacció projecte 2n Trim 24 

Pg Joan de Borbó 44 18 

Rehabilitació delegada 

(conveni ESAL) pendent 

Reina Amalia 10 8 
Rehabilitació delegada 

pendent 
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(conveni ESAL) 

Robador 25-27 13 Tràmits documentals 4t Trim 21 

Robadors 33 20 Gestió reallotjaments pendent 

Robador 43 7 Tràmit lliurament 1r Trim 21 

 TOTAL 122     

 

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

Durant el primer quadrimestre de l’any 2021, des de les Oficines d’Habitatge s’han realitzat 

un total de 63.032 atencions en matèria d’habitatge. 

L’Oficina d’Habitatge del districte de Ciutat Vella, que ha realitzat 9.468 atencions, 4.617 de 

les quals corresponen a tràmits i 4.851 a atencions mitjançant els diversos canals telemàtics 

habilitats. 

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. 

Així mateix es va implementar el servei “Habitatge et truca” que ofereix un assessorament 

telefònic personalitzat en matèria d’habitatge. 

Les dades disponibles d’atencions en l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella a 30 d’abril de 

2021 són les següents: 
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Any 2021 Ciutat Vella 

Rehabilitació 3 

Registre/Adjudicacions 1314 

Ajuts Lloguer 2003 

Borsa d'habitatge 215 

Ús digne de l'habitatge 1081 

Cèdules d'habitabilitat 1 

Total tràmits 1r Quadrim 4617 

Visites presencials 2077 

Atencions mitjançant correu electrònic 2581 

Trucades HAB-ET des de OH's * 193 

Total 9468 
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(*) A partir del mes de gener, es va implementar un servei telefònic centralitzat “Habitatge 

et truca”, l’activitat del qual no pot ser territorialitzada. 

 

Serveis Socials 

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 

covid19 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 maig de 2021 ascendeix a 6.657.572,13 €.  

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 maig del 2021. 

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS    

Ciutat Vella Total 

Primeres visites UPA realitzades 11939 

Persones Ateses 35280 

Activitats d'atenció directe realitzades pels equips 53730  

TOTAL 100.949  

 



 

       Informe de Regidoria  

33 

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 maig de 2021. 

L’import total d’aquests ajuts ha estat de 4.898.240,78 euros.  

 

AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE   

Ciutat Vella Nº Ajudes 

Alimentació 8004 

Escolar 98 

Generals 154 

Habitatge Manteniment 677 

Inserció Laboral 9 

Lleure 61 

Roba i Higiene Personal 91 

Salut 392 

Transport 217 

Habitatge Allotjament 3594 

TOTAL 13.297 



 

       Informe de Regidoria  

34 

 

Salut i cures 

Dades de la covid19 a Ciutat Vella 

Font: Registre covid19, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. 

Evolució dels casos de la covid-19 a Ciutat Vella 

A la ciutat de Barcelona, les persones afectades de covid19  han augmentat de nou les 

últimes dues setmanes de juny després de setmanes d’estabilitat. També al districte de 

Ciutat Vella el número de nous casos detectats la darrera setmana de juny ha duplicat la 

setmana anterior. Més de la meitat d’aquests nous casos tenen menys de 44 anys, essent el 

grup més freqüent el de 15-34 anys. 

 

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

La incidència (casos per cada 100.000 habitants) ha augmentat significativament la última 

setmana de juny en tots els barris, així com la mitjana de la ciutat, essent sobretot persones 

joves. Una possibilitat a aquests increments dels contagis seria la variant delta, que està 

essent cada vegada més important (al voltant del 30%). Caldrà seguir l’evolució de les dades 

les properes setmanes per saber si ha estat un augment puntual. És important seguir amb 

les mesures de prevenció. 
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 Vacunació a Ciutat Vella 

Cobertures vacunals i estratègies de suport 

El mes d’abril es va iniciar la vacunació contra la covid19 per grups poblacionals segons 

l’edat. L'estratègia poblacional, convidant a totes les persones d’un grup d’edat es va 

realitzar a través d’un SMS i campanyes de comunicació informant que es podia demanar 

cita via web. Aquest sistema, mitjançant cita via web i punts de vacunació massiva, ha 

permès accelerar el ritme de la vacunació però pot accentuar les desigualtats en algunes 

poblacions, que poden presentar majors dificultats de comprensió lingüística o bretxa 

digital. 

Per tal de facilitar el tràmit a aquelles persones que puguin tenir dificultats, el 26 de maig es 

van iniciar als diferents barris del districte de Ciutat Vella punts de suport al tràmit de 

demanar cita per la vacunació contra la covid19. Aquesta iniciativa es va posar en marxa en 

diferents districtes de la ciutat que presentaven menors cobertures vacunals i es va 

coordinar amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Consorci Sanitari de 

Barcelona. Les persones que es dirigeixen als punts, però no es pot tramitar la cita per 

diferents problemàtiques són contactades posteriorment pel servei del 061 per gestionar 

aquestes dificultats (falta de targeta sanitària, errors del sistema). 
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Del 26 de maig al 25 de juny s’han atès 284 persones als punts d’atenció del districte de 

Ciutat Vella: 

Persones ateses per punt d’atenció i setmana 

  
Casal de Barri 
del Raval 

CC Pati 
Llimona 

CC Convent de 
Sant Agustí CC Barceloneta 

 

26/05 - 28/05 8 1 1 3 
 

31/05 - 4/06 30 12 8 13 
 

7/06 - 11/06 26 7 14 14 
 

14/06 - 18/06 33 7 10 15 
 

21/06 - 25/06 38 6 12 26 
Total 
Districte 

Total persones 
ateses 135 33 45 71 284 

  

El servei continuarà durant el mes de juliol amb un canvi d’horaris dels punts d’atenció. El 

servei es realitzarà de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h en els espais següents: 

● Dilluns i divendres: Casal de barri del Raval 

● Dimarts: Centre Cívic Pati llimona 

● Dimecres: Centre Cívic Convent de Santa Agustí 

● Dijous: Centre Cívic Barceloneta 

 

 

Cobertures vacunals al districte de Ciutat Vella 
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A continuació adjuntem les dades de les cobertures vacunals de la població de 35 anys o 

més, per grups d’edat, de les diferents àrees bàsiques de salut del districte. Les dades es 

presenten per percentatge sobre la població total d’aquella franja d’edat assignada a cada 

CAP, i en escala de color segons la diferència respecte la mitjana de la ciutat (més vermell –

franja de cobertures més baixes dels CAPs de la ciutat). 

Dades a 28 de juny de 2021: 

Les àrees bàsiques del districte presenten en general unes cobertures més baixes en la 

majoria dels grups d’edat en relació a la mitjana de la ciutat. A partir de la informació 

recollida mitjançant enquesta als professionals sanitaris i socials per l’ASPB es percep que es 

tracta sobretot de dificultats d’accés més que un rebuig a la vacunació. Per aquest motiu 

s’està treballant en diferents accions, com els punts de suport explicats anteriorment, 

s’estan dissenyant trobades comunitàries per treballar els beneficis de la vacunació i fer-ne 

coparticipes les entitats i es va realitzar una jornada de vacunació adreçada a la comunitat 

filipina, organitzada pel CAP Raval Nord i les entitats filipines amb el suport del districte on 

es van poder vacunar 730 persones.  

Memòria 

El passat 25 i 27 de maig l’Ateneu de Memòria va celebrar, en l’entorn del MUHBA Oliva 

Artés, les Jornades “Transformacions Urbanes i la problemàtica de l’habitatge”.  Hi van 

participar persones expertes, des de l’arquitectura, la sociologia i altres àrees de 

coneixement, en l’anàlisi de les experiències i reptes de la ciutat de Barcelona, amb una 

perspectiva històrica, pel que fa al dret de l’accés a l’habitatge. El Districte de Ciutat Vella, 

que compta amb la participació de l’Ateneu com a membre de la seva Taula de Memòria, hi 

va estar convidat. Les jornades van posar en evidència d’una banda el repte històric, 

sostingut, a la ciutat de Barcelona i amb especial impacte al Districte de Ciutat Vella, i d’altra 

la capacitat i potencialitat del veïnat quant a organitzar-se en la reivindicació d’aquest dret. 

Ambdós aprenentatges queden inclosos en les orientacions de bona part de la feina de la 

Taula de Memòria per a pròximes accions.  
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3. CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 

Educació  

Programa Protegim les escoles 

Les obres entorn de l'escola Pere Vila i l'Institut Pau Claris i entorn de l'escola Milà i 

Fontanals, Institut Miquel Tarradell i escola bressol municipal Canigó es realitzaran, tal com 

estava previst, durant l'estiu. 

També ha començat el procés participatiu de les escoles de la Barceloneta que participen en 

el programa Protegim les escoles 2022. El 28 de juny va tenir lloc la reunió de contrast entre 

els grups motors dels centres educatius i l'empresa que fa el projecte entorn de les escoles, 

per tal d'acordar els aspectes claus on s'ha d'intervenir. 

Transformem Patis: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris 

Durant l’estiu es realitzaran les obres acordades als patis de l’escola Parc de la Ciutadella i 

l’escola Milà i Fontanals i l’institut Miquel Tarradell. L’objectiu d’aquesta transformació és 

naturalitzar els patis i fer-los més coeducatius i comunitaris. 

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 en els districtes de la ciutat que s’entenen en clau de reactivació 

econòmica. L’objectiu és, seguint la lògica, esperit i contingut dels PDE vigents, reforçar el 

compromís i els objectius de reactivació i diversificació econòmica en l’actual context de 

crisi, mirar més enllà de la data de finalització prevista (a Ciutat Vella el PDE comprèn el 

període 2016-2021) i focalitzar energies en les estratègies de desenvolupament al territori. 

El procés d’elaboració del nou PDE de Ciutat Vella ha començat el mes de març i va finalitzar 

al juny de 2021. Impulsat pel Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, implica a tots els 

agents municipals relacionats amb el Districte i el desenvolupament econòmic. El nou PDE 
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es va treballar en diàleg amb el teixit socioeconòmic del territori, recollint demandes i 

reflexions que ja emergeixen del PAD, de la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi 

produïda per la covid-19 i del Pla de Dinamització Comercial entre d’altres. 

El document també s’alimenta de necessitats i potencialitats que es desprenen del diàleg 

amb els actors socioeconòmics del territori.  

Durant el mes de març es van iniciar els debats específics, arrencant amb la Mesa Estable de 

Xarxes Laborals i als espais de coordinació amb les associacions de comerciants del districte. 

Al llargs aquests mesos s'han convocat 3 grups motors, d'Ocupació, de Comerç i d'Economia 

Social i Solidària. També ha estat objecte de debat i propostes en els Consells de Barri del 

Raval, Gòtic i Casc Antic celebrats durant aquest període. 

Les línies estratègiques del nou PDE són: 

● LE1. reactivar el desenvolupament des del territori       

● LE2. reactivar el teixit comercial 

● LE3. finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen l’economia  

● LE4. promoure l’ocupació de qualitat 

● LE5. promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament 

● LE6. optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica 

Al 29 de juny s’ha fet la devolució al Consell de Dinamització Econòmica, juntament amb la 

valoració final del PDE 2016-2021. 

Baixos de Protecció Oficial (BPO)  

Fins l’actualitat, s’han realitzat dues convocatòries de Baixos de Protecció Oficial, amb vuit 

locals municipals cadascuna d’elles, per a projectes que desenvolupin activitat econòmica 

en algun dels sectors que el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat Vella marca 

com a prioritaris.  S’estan acabant d’instal·lar les activitats de la segona convocatòria de BPO 

després de les dificultats i els retards arran del confinament i els seus efectes. Ja estan fent 
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activitat la Fusteria Ecològica i el projecte d’Ecomuseu. També han signat el contracte de 

lloguer i estan en procés d’instal·lar-se al local les persones impulsores de la Bugaderia 

Ecològica i de Top Manta.  

Està a punt de sortir la tercera convocatòria, que posarà a disposició nou locals i té com a 

principals novetats: 

● 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. 

Paral·lelament, des del dia 1 de juny i fins al 25 de juny ha estat oberta una convocatòria de 

compra pública de locals específica per Ciutat Vella per valor de 6 milions d’euros, que 

hauran de servir per posar a disposició de projectes econòmics, culturals i socials en el marc 

de futures convocatòries dels Baixos de Protecció Oficial.  

Punt de Defensa dels Drets Laborals  

En l'àmbit global (3 punts presencials i 1 punt telemàtic que es va habilitar durant el període 

de confinament i que continua actiu), 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 durant els cinc primers mesos de 2021 a 1.088 persones les 

quals han realitzat 1.459 assessoraments. 

Del total de persones ateses pel servei, 93 són residents de Ciutat Vella, i han rebut 134 

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. 

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) i també pel 

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 posteriorment es va replicar 
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a altres punts de la ciutat (Nou Barris i Sants-Montjuïc) i arran de la pandèmia es va reforçar 

mitjançant el punt telemàtic. 

Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella  

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

Raval 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. 

Arran del confinament per la covid 19 el BRMCV va començar a oferir al veïnat un servei nou 

de distribució i repartiment de productes dels comerços de proximitat, de manera gratuïta 

durant el primer any. 

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

propers anys.  

Amb dades de gener a maig, l’activitat del Banc ha estat la següent: 

● Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure: s’han realitzat 49 

serveis de préstecs de material (6 serveis més que els realitzats en tot l’any 2020). 

● Serveis de suport a activitats culturals i comunitàries: S’ha realitzat un total de 22 

serveis (prop del doble que els realitzats en el mateix període de l’any passat). 

D’aquests, 13 han estat per part del Districte de Ciutat Vella, 4 per part d’altres 

organismes públics i 5 per part d’altres entitats. 

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

a entitats del districte: fins al mes de maig d’enguany s’ha realitzat la donació de 27 

lots de material (mascaretes de tela, sabates, roba infantil, etc.). 

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

va posar en funcionament a l’agost del 2020, ha formalitzat la contractació d’un jove. 

El projecte ha aconseguit comptar amb 77 comerços adherits i s’han realitzat un 

total de 340 comandes al llarg dels primers cinc mesos d’enguany (prop del doble de 
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comandes gestionades de setembre a desembre del 2020). El servei deixa de 

funcionar a partir del juliol de 2021 i es traslladen les dades a les entitats participants 

per tal de identificar les potencialitats en cadascun dels barris i sectors implicats.  

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 son residents de Ciutat Vella o amb intenció 

d'iniciar un projecte al districte. 

Els resultats del PAAE durant el primer els mesos de gener a maig de 2021 són els següents: 

 

 

 

 

 

Dades acumulades gener-maig 2021 

Tipus de servei Nº total   

Total persones emprenedores 46*   

Persones assistents sessions informatives presencials 0   

Persones assistents sessions informatives online 53   

Total de persones assessorades 60**   

Nombre d’assessoraments -Inicials i de seguiment- 89   

Nombre d’empreses constituïdes 4   

Nombre d’agents econòmics assessorats 79***   

Nombre d’assessoraments/accions amb agents econòmics 95   
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Nombre de projectes actius 30****   

*Es tenen en compte les sessions informatives i assessoraments inicials i de seguiment 

sense comptabilitzar les repeticions d’assistència. 

** Es tenen en compte únicament els assessoraments a l’emprenedoria sense 

comptabilitzar repeticions d’assistència. 

***Comptabilitzem com actius els que han fet assessoraments en els últims tres mesos 

****Es tenen en compte nombre d’agents econòmics assessorats sense comptabilitzar 

repeticions 

D’aquestes dades, destaquem que durant aquest primer trimestre de 2021, des dels servei 

del PAAE Ciutat Vella s’han assessorat un total de 79 empreses, amb les quals s’han realitzat 

un total de 95 assessoraments. 

En relació a l’assessorament a projectes adjudicataris del programa de BPO, se segueix fent 

seguiment dels projectes per analitzar la seva situació i acompanyar-los en allò que sigui 

necessari.  

 

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) 

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 

covid19. 

El desplegament de la XARSE compta amb 11 punts d’atenció, dels quals 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 persones residents dels barris del Raval i el Gòtic. 
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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 i Gòtic: 

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

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

coordinació amb Serveis Socials). 

● 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: 

● 850 persones ateses, amb les que s’ha realitzat més de 4.500 accions 

(assessoraments presencials, telefònics, trucades de seguiment, etc.). 

● Perfil usuariat: la proporció d’homes és lleugerament superior al de les dones (amb 

un 54% i front un 46% respectivament), majoritàriament d’edat entre 30 i 45 anys, 

residents al barri del Raval (80%), d’origen cultural divers (66%) amb  46 nacionalitats 

diferents, entre les quals destaquen les de Bangladesh (19%), el Marroc (10%) i el 

Pakistan (7%). Tot i això, la nacionalitat espanyola és més nombrosa (34%). 

● Suport a ajuts/tràmits més demandats: suport en la tramitació de l’Ingrés Mínim 

Vital és el més demandat (representa el 13% del total). En segon lloc se situa la 

Renda Garantida de Ciutadania (7%), seguit de la demanda d’Informació i consultes 

d'ajudes disponibles (7%), i els Subsidis i prestacions per desocupació (2%). Quan a 
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tràmits TIC, el més demandat és la sol·licitud de cita i l’activació del Sistema Cl@ve 

(10%) i les consultes sobre l’estat dels tràmits realitzats (5%) 

● La font de derivació directa principal és dels Centes de Serveis Socials. Els CSS del 

Raval han derivat 69% de l’usuariat i del barri Gòtic el 12%. I també arriba al servei 

un 48% d’usuariat per boca-orella (sense derivació). 

● Continua creixent la coordinació i treball en xarxa amb diferents entitats i grups 

veïnals del territori del territori, i també amb administracions 

● Grups de Suport Emocional: (programació setmanal en format grupal reduït -màxim 

5 usuaris/àries- i presencial  al Casal de Barri Folch i Torres). Servei iniciat el dia 20 de 

gener 2021, on han participat 8 persones, i actualment el servei compta amb 5 

persones actives al grup. 

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

persona, en sessions individuals virtuals):  8 persones del territori han realitzat 

alguna sessió al llarg d’aquest període d’enguany, de les quals 4 ja han finalitzat el 

procés i les altres 4 continuen actives. 

●  S’han realitzat Sessions Informatives a entitats del territori i formacions a les Xarxes 

Laborals del Raval i del Gòtic, adreçada a personal tècnic de programes d’ocupació. 

Hi ha previsió en els propers mesos, de programar formacions de capacitació digital i 

suport a tràmits al Casal Comunitari del Raval 

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. 

Respecte a la 5a edició del programa Impulsem el que Fas, que va tancar el termini de 

presentació de sol·licituds el passat 5 de maig, s’han rebut al voltant de 680 sol·licituds i 

actualment es troba en fase de valoració de projectes (aviat podrem aportar dades 

concretes de districte).  
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Campanyes de promoció econòmica 

Baixa a la Rambla 

L'Ajuntament de Barcelona i Amics de la Rambla arrenquen la segona fase de la campanya 

“Baixa a La Rambla” amb més de 50 activitats lúdiques, gastronòmiques, esportives i 

musicals es va a portar a terme del 4 al 20 de juny per dinamitzar La Rambla i que els 

barcelonins recuperin aquest espai emblemàtic de la ciutat.  

La iniciativa també pretén reactivar l'oferta comercial de La Rambla que ha patit els efectes 

econòmics derivats de la pandèmia. En la seva primera fase, les activitats van aconseguir 

atreure a més de 2.500 barcelonins. 

“Baixa a La Rambla” ha contemplat activitats diàries d’oci per a tota la família en diferents 

àmbits: exposicions d’art, activitats esportives, showcookings, rutes guiades per racons 

històrics, concerts de jazz, lectures poètiques, tallers de floristeria o propostes 

gastronòmiques; i també va oferir descomptes i preus especials a diferents espais culturals 

com el Palau Güell, el MACBA, el Museu Marítim i l’Aquàrium, entre d’altres. La música 

també va tenir un paper destacat en aquesta campanya i, a més, els alumnes del Grau en 

Disseny d'ELISAVA van exposar els seus projectes de recuperació dels quioscos emblemàtics 

de les Rambles. Destacar que totes aquestes activitats s’han programat seguint els protocols 

en matèria de Covid vigents a Catalunya en aquests moments.  

Barcelona per tu, tu per Barcelona 

La campanya “Barcelona x tu. Tu x Barcelona” es va posar en marxa l’11 de juny per animar 

els barcelonins i barcelonines a recuperar el centre de la ciutat després d’un any 

especialment difícil, singularment en aquests barris. A través d’il·lustracions, missatges, la 

darrera tecnologia de realitat augmentada, i una joc estil gimcana amb el qual la ciutadania 

va interactuar amb les il·lustracions pels carrers del centre, la campanya va fer una crida a 

tornar al centre de la ciutat i a gaudir-lo. La campanya s’allargarà fins a finals de juliol, amb 

grans lones, una vintena de torretes distribuïdes en punts neuràlgics del districte, i una 

intensa presència a les xarxes socials, que combina el format offline i la connectivitat digital 

dels mateixos usuaris, els principals protagonistes. 
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“Barcelona x Tu. Tu x Barcelona” s’ha posat en marxa gràcies a la col·laboració de 

l’Ajuntament de Barcelona, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 

Catalunya i Turisme de Barcelona amb el suport de les diferents entitats representatives del 

sector comercial, i una especial implicació de Barcelona Oberta, l’entitat que aglutina els 

eixos comercials del centre de la ciutat. 

Es tracta d’una campanya sense antecedents en el nostre país, que combina la part 

tradicional i el transmèdia digital i que és totalment novedosa en comunicació exterior. Amb 

la darrera tecnologia oberta Spark AR i la interacció amb la plataforma d’Instragram els 

usuaris van poder interactuar amb les gràfiques del carrer en temps real. 

Barcelona compra a prop i Marketplace 

L’Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats representatives del comerç i la restauració 

(Barcelona Comerç, Barcelona Oberta i el Gremi de Restauració), posa en marxa una nova 

fase de la campanya de comunicació “Compra a prop. Bé. Bo i de Tot”, per fomentar que els 

barcelonins i barcelonines comprin i adquireixin serveis als establiments de proximitat i 

presencials de la ciutat. La primera fase de la campanya es va veure als carrers a l’estiu de 

2020, a l’inici de la desescalada, per tal de contribuir a una bona represa de l’activitat 

comercial als carrers de la ciutat després dels mesos de confinament. L’1 de juliol es reprèn 

per posar en valor el model comercial de proximitat de Barcelona. A la tardor, està prevista 

una nova onada de la campanya.  

Aquesta campanya vol destacar el paper clau que han tingut els comerços de productes de 

1a necessitat durant la pandèmia.   

En paral·lel, el consistori i Barnacom, l’entitat que agrupa els eixos comercials de la ciutat 

aglutinats en Barcelona Comerç i Barcelona Oberta, estan ultimant la botiga online per al 

conjunt d’establiments de la ciutat, bcnmarket.barcelona. La plataforma ha completat les 

proves pilot, està ara en fase d’inscripcions de comerços i al districte estem donant suport 

mitjançant 4 tècnics que fins al final d’any ajudaran als comerços en els processos de 

digitalització. Al setembre està previst fer el llançament comercial per al conjunt de la 
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ciutadania amb l’objectiu que BCNMarket pugui competir amb les grans plataformes de 

comerç on line.  

5. LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 

Obres en curs  

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

● Reurbanització del carrer Reina Amàlia (davant la plaça Folch i Torres). Previsió de 

finalització: 13 d’agost de 2021. 

● Canalització Agbar carrer del Carme. Previsió de finalització: 30 de juny 2021. 

● Canalització Agbar i Endesa Av Portal de l’Àngel. Previsió de finalització: 31 d’octubre 

de 2021. 

● Canalització Agbar Av, Marquès de l’Argentera. Previsió de finalització: 28 de juny de 

2021. 

● Parc de la Ciutadella - plaça d’Armes. Previsió de finalització: 30 de setembre de 

2021. 

● Obres de rehabilitació façanes mercat municipal de la Barceloneta. Previsió de 

finalització: 30 de setembre de 2021. 

● Obra adequació instal·lació d’arcs per legionel·losi GUB. Previsió finalització: 31 

d’agost de 2021. 

● Obra Protegim les escoles 2021- IES PAU CLARIS I CEIP PERE VILA. Previsió de 

finalització: 16 de juliol de 2021. 

Obres Finalitzades 

Les obres finalitzades són les següents: 

● Projecte d’impermeabilització de la galeria de serveis del passeig Colom: millora 

d’escocells i ventilació. (Data de finalització: 21 de juny de 2021 – Falta plantar 

arbustiva als escocells que es farà passada la temporada de calor). 
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● Obres de substitució del paviment en mal estat a la plaça Frederic Marès (Data de 

finalització: 23 de juny de 2021). 

● Reinstal·lació dels jocs infantils de la plaça Joaquim Xirau (Data de finalització: 23 de 

juny de 2021). 

 

● Jardinera plaça Josep Pijoan (APROP). (Data de finalització: 17 de maig de 2021). 
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● Ampliació dels mòduls del CAP Drassanes (Data de finalització: 15 de juny de 2021). 

 

● Ampliació dels mòduls del CAP Casc Antic (Data de finalització: 22 de juny de 2021). 
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Actuacions de disciplina i inspecció 

Baixos de la Barceloneta 

A petició de diverses entitats de la Barceloneta, durant el mes de setembre es va realitzar 

una campanya d’inspeccions als locals en planta baixa a la Barceloneta. En el Consell de 

Barri del 15 de febrer del 2021 es va explicar el resultat d’aquelles inspeccions, i la situació 

actual és que dels  299, es comprova que 78 tenen un ús no residencial segons el cadastre, 

mentre que 221 tenen ús residencial. Això fa, que la inspecció se centri en la verificació 

d’aquestes 221 finques residencials. 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. 

La resta de locals amb sospita, s'hi ha passat una vegada per setmana. Com que són 19 

emplaçaments, s'han fet aproximadament 180 visualitzacions en aquests dos mesos sense 

poder determinar el seu ús. 

Cal tenir present que els inspectors han de poder entrar a dins del local per poder fer la 

inspecció, o han de tenir la capacitat de poder-lo veure per una finestra. Una de les 

dificultats en aquestes campanyes és poder accedir a l’interior dels locals. 
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En relació a les inspeccions realitzades en els baixos de la Barceloneta, s’ha reduït de 5  a 4 

els emplaçaments que fan un ús de magatzems no permés. L’emplaçament que ha caigut de 

la llista ha restituit l'ús a habitatge just quan s’anava a precintar. 

Així doncs ara ens queden 4 baixos de la Barceloneta que hi ha un ús de magatzem no permès. 

Aquests 4 són el resultat de l'extracció dels 299 emplaçaments que va proporcionar 

l'Associació de veïns de la Barceloneta. 

Actuacions a l’espai públic 

Actuacions de la Guàrdia Urbana 

Les dades que es mostren seguidament comprenen el període des de l’1 de setembre del 

2020 fins al 29 de juny del 2021 respecte a les denúncies realitzades per Guàrdia Urbana a 

causa de la pandèmia al Districte de Ciutat Vella. 

DENÚNCIES COVID PER BARRIS DE CIUTAT VELLA 

 Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Abr Mai Juny TOTAL 

Raval 191 819 1066 910 1728 1209 1201 1536 712 203 9575 



 

       Informe de Regidoria  

53 

Gòtic 105 266 199 269 531 565 388 276 110 23 2732 

Bcnta 47 134 82 134 294 238 325 296 188 61 1799 

Casc 
Antic 

66 368 425 352 570 565 945 776 505 90 4662 

 
         Total 18768 

Font: Galileo 

A continuació s’observa a la gràfica com la majoria de les denúncies han estat centralitzades 

al Raval (9.134 denúncies) i a Casc Antic (4.468 denúncies). En canvi es troba una incidència 

molt baixa als barris de Gòtic (1.678 denúncies) i la Barceloneta (1.695 denúncies). 

 
 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 677 sol·licituds. D’aquestes 

674 estan resoltes i 3 estan en tràmit i signatura. S’han concedit 277 llicències, de les que 

189 corresponen a ampliacions i 88 a noves llicències. En total, s’han concedit 595 taules i 

2.248 cadires. 

Estratègia motos Barceloneta  

L’actuació té com a objectiu reforçar la prohibició d’aparcament de motos en qualsevol 

indret de la Barceloneta per acabar amb la problemàtica de l’ocupació de l’espai públic. 
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Amb aquesta finalitat, s’ha reforçat la senyalització de prohibit aparcar motos en diferents 

punts del barri.  

D’altra banda, per donar sortida a la necessitat d’aparcament de motos, s’han eliminat uns 

espais reservats a cotxes amb l’objectiu d’habilitar aparcaments de motos als voltants del 

carrer Almirall Churruca. A continuació s’especifica el detall de  les places transformades: 

 Estat actual Proposta Balanç 

  Places 
motos 

Places 
resident

s 

Places 
motos 

Places 
residents 

Places 
motos 

Places 
residents 

Carrer Atlàntida 
(entre Sant Carles i Pepe 
Rubianes) 

7 9 21 6 +14 -3 

Carrer Baluard 
(entre Sant Carles i Pepe 
Rubianes) 

0 11 18 7 +18 -4 

Carrer Pontevedra 
(entre Pepe Rubianes i 
Emilia Llorca) 

0 18 9 16 +9 -2 

Carrer Mestrança 
(entre Pepe Rubianes i 
Emilia Llorca) 

0 18 9 16 +9 -2 

TOTAL 7 56 57 45 +50 -11 

 

Aquesta actuació es va a dissenyar amb la col·laboració de les associacions de veïns i està 

coordinada amb el Departament de Comunicació del Districte de Ciutat Vella i es va fer una 

campanya de conscienciació als motoristes perquè aparquin només en les places que poden 

fer-ho segons la normativa vigent. 
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La Rambla 

Les diferents actuacions referents a obres que s’han realitzat i que estan programades es 

descriuen a continuació: 

● Manteniment paviments: La reparació del paviment que està en pitjor estat s’ha 

licitat mitjançant un concurs obert amb un import de 150.000 euros.  Referent a 

aquest contracte, s'ha fet la proposta d'adjudicació  a l'empresa Multiserveis Nou 

Net, S.L. que es troba en el període de presentació de la documentació requerida 

(aval, assegurança, etc.). En quan s’entregui la documentació es podrà notificar 

l'adjudicació. La previsió d’inici del contracte és a principis de juliol. El fet que no hi 

hagi estoc de les peces que s’han de col·locar fa que l’inici de les obres es realitzi a 

meitats de setembre amb una previsió de finalització cap a principis de desembre.  

● Manteniment de la calçada: Les reparacions dels trams que estaven en pitjor estat 

es van realitzar el diumenge 16 de maig, en sentit mar, i el diumenge 23 de maig, en 

sentit muntanya. 

Pel que fa a l'asfaltat de la totalitat de la Rambla, s'ha previst realitzar-lo a principis 

de 2022 (gener-febrer), les dates exactes dependran del Comitè d'Obres i Mobilitat. 

● Armaris varis: 

○ El manteniment dels armaris de regulació semafòrica,  visió artificial i pilones 

s'han revisat al maig-juny de 2021.    

○ Els armaris associats a les terrasses i locals (3 armaris): s’ha fet un 

requeriment als propietaris perquè els reparin. En tot cas, es preveu actuar 

subsidiàriament des del Districte al mes de Juliol. 

● Enllumenat: 

○ L’obra civil per la instal·lació de nous projectors per reforçar l'enllumenat dels 

entorns de la Rambla 105 es va realitzar el mes de maig. S'està pendent de 

rebre la nova columna d'enllumenat que es preveu que quedi col·locada al 

juliol. 

○ La col·locació de 2 noves columnes d'enllumenat al Pla de l’Os es va realitzar 

al maig. 
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○ S’està estudiant la possibilitat de passar de sodi a LED en el Portal de Santa 

Madrona. Pel que fa a l’avinguda de les Drassanes, ja es disposa de la solució 

a executar i està pendent de conèixer la data d'intervenció. 

○ Els punts de llum per millorar l'enllumenat sota la marquesina de l'Arts Santa 

Mònica es van col·locar al maig. 

○  El monument a Colom, actualment no s'està il·luminant perquè l'armari es 

troba dins de l'oficina de Turisme que actualment està tancada i no s'hi pot 

accedir.  

● Espais verds: 

○ La plantació de les falles de la Rambla es realitzarà al novembre del 2021.  

○ La propera poda dels arbres de la Rambla està prevista a l'hivern 2023-2024. 

○ Es realitzarà una intervenció de millora paisatgística sobre els parterres de la 

part baixa de la Rambla al quart trimestre de 2021: 

■ Es redissenyaran les plantacions del parterre central amb plantació de 

noves arbustives i plantes de flor. 

■ Al parterre situat davant de la entrada del Museu Marítim es 

realitzaran noves plantacions. 

■ Al parterre tancat davant de l'antiga Foneria de canons es realitzarà 

una intervenció general per millorar les plantacions.  

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. 

Actualment ja s’ha fallat el projecte i es troba en procés de tramitació i aprovació de 

l’adjudicació.  

CAP Gòtic  

Des de BIMSA s’estan fent le gestions per iniciar els primers estudis previs de l’edifici 

(aixecaments, dictàmens estructurals,etc.). S’està treballant en les gestions prèvies 

conjuntament amb la Gerència de Seguretat i Prevenció i amb la Gerència de Recursos. 
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Indicadors de seguretat  

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

2019, 2020 i fins al mes de maig 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.  

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. 

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 2020 i 2021, es registra un augment del 

195% aproximadament. Això és degut a la recuperació gradual des de la crisi provocada per 

la covid19. Durant l’any 2020, entre el període del 1 de gener al 23 de juny, es van realitzar 

2.021 denúncies mentre que en el mateix període del 2021 s’han tramitat 4.513. 

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 maig de l'any 2021. 
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Evolució Mensual Districte. Incidents per demanda ciutadana a GUB (092-112) 

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

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

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

2020 4756 4657 4274 3155 4263 4961 5656 4726 4511  4305  3706  3544 52514 

2021 3667 5747 6691 5592 7576        29273 

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 maig 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 5475 6373 8256 1015
1 

       36351 

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 
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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 maig de l'any 2021. 

  Evolució Mensual Districte. Consum de begudes alcohòliques 

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

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

2 
1.00

2 1.0482 

2019 803 1.073 1.00
5 

899 1.012 
1.035 1.129 458 424 550 700 1025 

10.113 

2020 
1.156 1.206 418 21 448 655 457 595 1076 934 

798  510 8274 

2021 
415 342 665 367 391      

  2180 

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 maig 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 
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2020 635 737 835 712 1.197 1.397 1.417 1.125  1.245  1.037 800 678  11.815 

2021 714 570 829 1011 1642        4766 

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

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 de 2020 fins al maig del 2021, incorporant 

l’Operació Coliseo: 

Gener-20 a Maig-21 Domicilis/Locals Detinguts 

Raval               78 82 

Barceloneta                2 3 

Gòtic 17 23 

Casc Antic 3 4 

TOTAL 100 112 

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Neteja viària i recollida de residus  

Tercera fase fregat intensiu 

Del 31 de maig fins al 21 de juny es va realitzar la tercera fase del fregat intensiu de Ciutat 

Vella. 

La filosofia de tractament de neteja ha estat la mateixa que en les fases anteriors. Per una 

banda un equip de fregat amb la fregadora i un segon equip amb pistola a pressió per 

complementar la neteja en aquells espais on no pot entrar la fregadora (sota papereres, 

jardineres, carrers estrets, etc...). 
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Es un servei de neteja molt potent però amb rendiments molt baixos i per tant resulta car. 

Els carrers on s'ha actuat del 21 de juny al 6 de juliol de 2021 son : 

Ferlandina, Carme, Guifre, Lluna, Joaquin Costa, Pl. Pedro, Rda. Sant Pau, Pl. Pes De La Palla, 

Sant Antoni Abat, Rda. Sant Antoni, Pl. Joan Coromines, Valldonzella, Pl. Castella,  Tallers,  

Jovellanos, Elisabets, Ramelleres, Pl. Bonsucces, Pl. Gardunya, Pl. Sant Agustí, Sant Pau, 

Penedides, Sant Ramon, Sant Oleguer, Nou De La Rambla, Est, Av. Drassanes, Cid, Arc Del 

Teatre, Portal De Santa Madrona, La Rambla, Pg. Josep Carner, Lancaster, Ptge. Gutenberg, 

Av. Paral·lel, Sant Pau, Pl. Josep M Folch I Torres, Lleialtat, Rda. Sant Pau, Tàpies, Reina 

Amalia. 

Els carrers on s'ha actuat del 7 de juny al 13 de juliol de 2021 son : 

La Rambla, Mercè, Pl. Mercè, Simó Oller, Escudellers, N'Arai, Pl. Reia, Pl. Joaquim Xirau I 

Palau, Boqueria, Pl. Sant Josep Oriol, Plata, Pi, Portaferrissa, Bot, Canuda, Santa Anna, Av. 

Portal Del Angel, Pl. Catalunya, Arcs, Av. Catedral, Pla. Seu, Pl. Sant Jaume, Pl. Sant Just, Pl. 

Sant Miquel, Pas De L'Ensenyança, Bda. Sant Miquel, Comtessa De Sobradiel. 

Els carrers on s'ha actuat del 14 de juny al 21 de juliol de 2021 son : 

Pg. Born, Plta. Montcada, Santa Maria, Anisadeta, Pl. Santa Maria, Argenteria, Metges,  

Jaume Giralt, Sant Pere Mes Baix, Basses De Sant Pere, Cortines, Rec Comtal, Pg. Joan 

Borbó, Barcelona, Pg. Marítim Barceloneta, Andrea Dòria, Ramon Trias Fargas, Vila Joiosa, 

Mestrança, Pl. Font, Sant Carles, Baluard, Maquinista, Atlàntida, Pl. Josep M Folch I Torres, 

Banys Vells, Barra De Ferro, Brosolí, Mirallers, Rosic, Sant Ramon, Malcuinat, Paradís, Pl. 

Joaquim Xirau I Palau, Allada-Vermell, Davant Del Portal Nou, Rec Comtal.  

Fires  

Mesures vigents 

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.                                                                                     
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Actualment, segons la última resolució SLT/1934/2021 del 18 de juny i vigent fins fins el 

proper 5 de juliol, l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires de mercat, poden mantenir 

la seva activitat amb un aforament restringit al 70% de la capacitat del recinte amb la 

possibilitat d'obrir de dilluns a diumenge. Les mesures que s'estan aplicant són les que ens 

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 publicant les resolucions del Departament de Salut, 

segons les indicacions del PROCICAT, i què bàsicament son: 

● Espai delimitat i separat dels vianants. 

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

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

● L’aforament actualment es troba restringit al 70%. 

● Distància interpersonal d’1.5m. 

● 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 

VP, no es tracta de fires per anar a passejar i interactuar socialment on es pugui 

acumular molta gent). 

● Sense restricció horària. 

Addicionalment i basant-nos en el Pla d’acció per a mercats de venda no sedentària, 

nosaltres els demanem que signin una declaració de responsabilitat on es concreten totes 

aquestes mesures, que disposin d’un pla de seguretat i un plànol de la fira. 

Músics al carrer  

Mesures vigents 

Pel que fa als Músics de Carrer des del més de Juliol de 2021 s'han pogut obrir la totalitat 

dels divuit punts de Ciutat Vella mantenint mesures sanitàries de distància del públic. 
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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. 

Estàtues de la Rambla i Pintors  

Mesures vigents 

Segons la resolució SLT/845/2021, de 26 de març, tant les estàtues com els pintors van 

poder reprendre la seva activitat amb els criteris de la Gerència Coordinació Territorial i les 

mesures del PROCICAT. Vam demanar a més declaració responsable a qui estigués 

interessat a renovar la llicència. Segons la resolució actual (SLT/1934/2021 del 18 de juny) es 

mantenen les condicions relatives a higiene i s’ha de garantir una distància entre artistes i 

públic de 2,50m. 

 

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. 

Educació i salut pública 

Actuacions educatives i de lleure d'estiu que estem planificant. 

● BIBLIOCASAL – Gestora: Tramoia – Biblioteca Sant Pau i Santa Creu (del  2 d’agost  al 

10 de setembre).  

Activitats de dinamització del gust i foment de la lectura. 

Cinc dies a la setmana, dos en horari de matí i tres en horari de tarda (dos grups de 

com a màxim 15 infants/grup que participarà dos dies a la setmana). Els dimecres 

l’activitat serà oberta a tot el barri i tindrà format adaptat (espectacles, conte 

contes,....). 
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L’activitat pròpiament dita tindrà una durada de dues hores al dia. L’horari serà de 

torn de matí de 11 a 13 h i horari de tarda de 17 a 19 h. 

Cal inscripció prèvia. Es gestiona des de les biblioteques. 

● Casal Estades Esportives: el mes d’agost (ampliació de 100 places més, 50 per torn). 

● BAOBAB: Casal de l’agost amb 86 places. Espai Collaso i Gil. Gestor: AECV (obertes 

inscripcions). 

● Col·laboració activitats Museu Marítim (juliol i agost). Oberta inscripció. 

Caixa d’eines. 

● Reunions fetes amb totes les direccions dels centres educatius i amb els serveis 

educatius dels equipaments culturals. 

● Redisseny del Programa Apadrina: potenciar noves aliances entre centres, 

equipaments culturals i entitats. 

● Oportunitats: Participació de les famílies en els projectes educatius, potenciar 

transicions escolars, repensar mapa extraescolars (relació dins i fora escola), 

potenciar “nous talents”. 

Prometeus. 

● Actualment el programa compta amb l’acompanyament de 65 joves prometeus 

Raval. 

● Sessió de benvinguda al programa Prometeus: dimarts, 29 de juny a les 10 h a l'Aula 

1 del CCCB. 

● Prometeus laboral i Barcelona Activa: Nou circuits prelaborals d’ocupació jove i 

altres recursos. 

● Acte de graduació dels Prometeus que han finalitzat un grau universitari (finals 

d’octubre). 
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● Comunicació del projecte: Audiovisual. 

 Millores a centres educatius per a crear sales de programació cultural de proximitat. 

● Reunions fetes amb les direccions de l’Institut Milà i Fontanals,  l’Institut Miquel 

Tarradell i escola Milà. 

● Estan previstes al juliol reunions amb els equips tècnics del Consorci, l’ICUB i les 

direccions per concretar les millores i fer la licitació tècnica. 

● La Previsió de les obres serà per l’estiu 2022. 

 Menjallibres 

● Escoles Castella, Collaso i Gil, Milà I Fontanals, Ruben Dario, Institut-Escola Elisabets. 

● Entitat Gestora: +Educació. 

● Calendari: 1 octubre 21 a Juny del 2022. 

● Nens i nenes de segon i tercer de primària (15 places per cada escola). 

Objectius: 

● Oferir un espai fora horari escolar que ajudi a reforçar les competències bàsiques 

(expressió oral, lectura i comprensió ) per aquells infants que ho precisin. 

● Despertar el foment i el gust per l’aprenentatge. 

● Implicar a les famílies en l’aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint eines i 

orientació. 

Treballs de recerca al voltant de l’alimentació 

● Servei  d’acompanyament als treballs de recerca de batxillerat sobre alimentació 

sostenible i per a l’eficiència social (1r i 2n Batxillerat). 

● Entitat gestora: l’associació DESOS ( http://www.desos.santboi.net/). 

● Contracte: des de mitjans de maig fins al setembre del 2022. 

● Dos alumnes, IES Milà i Fontanals i IES Miquel Tarradell. 

http://www.desos.santboi.net/
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Objectius: 

● Donar suport als tutors dels TDR de Batxillerat en el seguiment d’alguns dels seus 

alumnes. 

● Oferir, incentivar i motivar als i les estudiants de primer de batxillerat per tal que 

l’alimentació i el que aquesta comporta sigui la temàtica del seu TDR. 

● Acompanyar i tutoritzar els nois i les noies que hagin optat per fer el treball en 

aquest àmbit al llarg de tot el procés que implica una recerca d’aquestes 

característiques. 

● Aportar el coneixement en matèria d’alimentació, de sostenibilitat, justícia global i 

canvi climàtic. 

● Facilitar fonts d’informació especialitzades en la temàtica als i les alumnes, amb 

diferents formats ( consulta documents i estudis, audiovisual, entrevistes 

especialistes, visites presencials...) 

● Potenciar canvis de consum entre els nois i noies després de l’aprofundiment i 

reflexió que ha significat la recerca. 

● Implicar a altres agents en la reflexió i canvis de model que acompanya la recerca: 

altres estudiants dels instituts, famílies. 

● Donar visibilitat a aquests treballs de recerca en el Marc de la Capitalitat Mundial de 

l’Alimentació. 

 Accessibilitat local Impulsem – Homologació del centre (escola Noves oportunitats). 

S’han realitzat visites tècniques al local amb equips d’arquitectes per a definir actuacions i el 

pressupost. Està previst fer una reunió amb el Consorci d’Educació, Estudis postobligatoris, 

que serà l’encarregat d’homologar el centre per confirmar el mapa d’actuacions previstes.  
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Salut comunitària. 

Presentació Programació comunitària en Salut: Plenària 3 de juny. Els temes tractats han 

estat: Reduir les situacions d'aïllament i de solitud; Fomentar estils de vida saludables; Salut 

mental; accessibilitat als serveis públics i privats. 

● Projecte caminades (en procés de nova contractació, 2 grups i ampliació al juliol). 

● PIADS i Tallers Cos i DOLOR –Avaluació del pilot,  2a edició setembre. 

○ 1a edició Raval: El grup es constitueix amb 13 dones i es manté inalterable tot 

el procés. Nacionalitat majoritària: Pakistan, com en edicions anteriors, i es 

mantenen també algunes participants d’origen Indi. Per 1a vegada 

s’incorporen 2 dones d’origen Filipí i 1 d’origen Peruà. La majoria de les 

participants tenen entre 35 i 55 anys. 

El 90% son mares. 

Pel 85% de les dones participants a Cos - Dolor és la seva 1a vinculació amb 

algun servei d’atenció psicològica, tant individual com grupal. 

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 

S’està treballant en el disseny del projecte desplegat l’anterior mandat sota el nom de 

kn60lab. Aquest projecte ubicat entre 2018 i 2020 als mòduls al centre de la Rambla del 

Raval es pretén que es reubiqui en un local públic temporal previ a la habilitació prevista per 

finals de 2022 de les naus en planta baixa de Can Seixanta. Kn60lab tornarà a estar en 

funcionament el segon semestre de 2021 com a projecte d’acompanyament i 

empoderament als joves del barri especialment en el seu temps d’oci. 

Es continua treballant en l’aplicació de diferents accions detectades a partir de l’estudi 

“Acompanyament en l’abordatge de la dinamització de la Pista Negra i altres espais públics 

des de la perspectiva de gènere” que tindran visibilitat a espais tan importants com la pista 

negra i de Sant Rafael o la pista Drassanes. 



 

       Informe de Regidoria  

69 

Per una altra banda es té ja en fase de finalització la millora de la xarxa wifi municipal per 

una d’alta velocitat als equipaments de proximitat del barri, els casals de gent gran, la 

biblioteca, el Centre Cívic i el Casal de barri. 

Ocupació, impuls econòmic i Economia Social  

L’àmbit de l’ocupació, l’impuls econòmic i la potenciació de l’economia social es un dels 

àmbits on s’ha detectat mes canvis arrel de la pandèmia i on cal enfocar més noves línies 

com a Pla de Barris i potenciar al màxim aquelles existent. Així mateix s’ha donat un nou 

impuls important al programa de BPO Baixos de Protecció Oficial amb amb 6M destinats 

exclusivament a compra de locals a ciutat vella per reforçar aquest programa de comerç i 

activitat econòmica de proximitat. Així mateix els propers mesos es preveu el llançament de 

la 3a convocatòria de BPO amb nous locals públics disponibles per a projectes d’activitat 

econòmica de proximitat que permetin al veïnat satisfer les necessitats bàsiques de la seva 

vida quotidiana. Així mateix s’està treballant amb els eixos comercials per dissenyar accions 

específiques de suport al comerç de barri. 

Durant la pandèmia un dels nous serveis implementats i que s'ha configurat com urgent i 

necessàries la XARSE, Xarxa de Resposta Socioeconòmica, desplegada amb Barcelona Activa 

i altres agents municipals per tal de poder oferir un servei integral d’acompanyament a les 

persones en situació de vulnerabilitat pel que fa al coneixement de les ajudes possibles de 

les diferents administracions i les seves tramitacions (sobretot de l'Ingrés Mínim vital o la 

Renda Garantida, subvencions lloguer...). Aquest servei ofereix a més suport TIC (claus PIN, 

seguiment tramitacions telemàtiques, suport en activitats als casals comunitaris...), grups de 

suports emocional en conveni amb el Col·legi de psicòlegs i sessions presencials d’economia 

bàsica. 

Tot i que la XARSE és un servei concebut en el marc del Pla de Xoc Municipal de Drets Socials 

contra els efectes de la covid 19 es manté el servei els propers mesos degut a la seva gran 

demanda. 

Un altre dels projectes desenvolupats durant la pandèmia amb un notable èxit ha sigut el 

Concilia, espai de canguratge gratuït per a famílies amb poca xarxa de cura que permeti 
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tenir cura dels menors a càrrec puntualment i disposar de temps per a la formació, cerca de 

feina, realització, tràmits, etc. A l’actualitat hi ha 107 famílies inscrites i s’han fet 1052 

canguratges entre octubre i maig. Es preveu una nova licitació al setembre que ampliarà el 

servei d’1 a 3 anys reubicant-li a les instal·lacions d’una escola bressol municipal del barri. 

El Banc de Recursos Mancomunats es una altra de les iniciatives iniciades l’anterior mandat 

que es prioritza en continuitat i nou impuls. Durant la pandèmia el BdRMC va reinventar-se 

amb el servei de distribució de compra local a domicili (servei entès com a emergència 

especialment pensant en les persones que pateixen més l’aïllament i en el reforç del comerç 

de proximitat) així com gestionant moltes donacions de material sanitari, escolar, roba, 

etc... En l’actualitat amb la paulatina obertura a l’activitat a la via pública el Banc reenfoca 

les seves energies de nou a la mancomunació de recursos per a les activitats a la via pública i 

als serveis tècnics vinculats que permetent la contractació de joves del barri en un marc 

d’economia social i solidària. 

Habitatge 

Continua amb un nou impuls econòmic i d’enfoc el programa de rehabilitació ja desplegat 

l’anterior mandat de Finques d'Alta Complexitat amb la primera valoració tècnica de quines 

finques son susceptibles d’entrar al programa que té per objectiu l’acompanyament tant 

tècnic com social i econòmic a aquelles finques més vulnerables per a poder realitzar la 

rehabilitació dels seus elements comuns repercutint en positiu a la seva qualitat de vida. 

Degut a la constatació de la necessitat permanent de rehabilitació del Barri i a la possible 

font d’ocupació que això podria suposar s’està dissenyant també un programa de 

formació/ocupació vinculat a la rehabilitació de finques partint de l’experiència “teixim 

barris” realitzada fa dos anys al barri Gòtic, també en el marc del Pla de Barris, de 

rehabilitació de tres pisos amb un màxim retorn social.  

Espai públic i accessibilitat  

Referent a l’habilitació de Can Seixanta s’està treballant a l’actualitat en el projecte tècnic de 

consolidació i estanquitat de tot l’edifici, obra prevista pel segon semestre d’aquest 2021 i 

enmarcada en l’acord de pressupostos específics per ciutat vella. Durant el 2022 es preveu 
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la redacció i execució de l’habilitació de la planta baixa del complex, especialment les dues 

naus centrals, com a espai juvenil on reubicar les dinàmiques creades amb el projecte 

kn60lab i com a espai polivalent obert al barri. 

A la plaça Fleming/Gardunya es planteja una Intervenció per a potenciar les dinàmiques de 

joc i estada intergeneracional marcades pel model de ciutat jugable i atenent la mirada 

específica de l’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri. Per tal 

d’aconseguir-ho s’inicia el 14 de juliol el procés participatiu que conclourà a l’octubre i que 

ha de permetre a l’equip redactor recollir al màxim possible totes les veus i mirades diverses 

sobre l’espai recollides durant el procés. Es fan sessions de participació obertes a tothom, 

sessions de treball amb col·lectius específics per recollir expressament la mirada de gènere o 

diversitat cultural. 

A la Plaça dels Àngels es planteja una Intervenció per a la veïnificació i millora de la qualitat i 

confort i la dinamització dels usos quotidians, les dinàmiques de joc i estada 

intergeneracional marcades pel model de ciutat jugable i atenent la mirada específica de 

l’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri. S’està dissenyant el procés 

participatiu que es preveu es desenvolupi de l’octubre a desembre i que ha de garantir 

poder adequar les accions a les possibilitats de l’espai i voluntats diverses dels agents 

implicats. 

A la plaça Castella es treballa amb la previsió de poder executar durant finals de 2022 una 

Intervenció sobre l’entorn escolar, la dinamització dels usos quotidians, les dinàmiques de 

joc i estada intergeneracional marcades pel model de ciutat jugable i atenent la mirada 

específica de l’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri. 

A l’espai dels Jardins d’Horts de Sant Pau, transformació iniciada l’anterior mandat, es 

treball per executar la fase 2 del jardí participat a la cota alta de la plaça i en el disseny de la 

fase 3 que ha d’incloure altres actuacions complementàries a les ja realitzades (pumptruck, 

cistelles, espai de gossos...) per tal d’acabar de configurar l’espai amb un caràcter 

eminentment local vinculat a l’ús cultural, esportiu i de proximitat. L’obra de la fase 3 es 

preveu per 2023. 
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L’actual Pla de Barris del Raval està per tant en la seva fase d’inici de desplegament després 

d’haver realitzat durant novembre-gener la participació i haver presentat el document el 

mes de març.  L’horitzó de 2021-2024 permet calendaritzar totes les accions plantejades i 

les que s’han d’anar el·laborant donat que el document del Pla es un document viu 

totalment permeable a l’evolució dels aconteixements i els inputs de les entitats de la 

Comissió de Seguiment i agents implicats.  Cal tenir en compte que al ser un Pla precedit per 

un altre del Raval Sud i Gòtic Sud hi ha algunes linies de treball descrites anteriorment que ja 

tenen inèrcies de desplegament molt importants i d’altres que cal crear de nou,  sent doncs 

la gestió coordinada dels tempos de tot el pla un dels reptes a assolir.  

7. FESTES MAJORS O FESTIVITATS CULTURALS 

Gòtic 

Revetlla de Sant Joan.  

L’Associació de veïns del Gòtic i La negreta  han organitzat la revetlla de Sant Joan a la plaça 

de la Mercè. va haver-hi activitats infantils, poesia sobre sostenibilitat, sopar popular i 

concert de DJ. 

Llimonades 

El Pati llimona prepara el festival llimonades al juliol amb participació d’entitats del barri i 

amb actes al Centre Cívic i al carrer. Destaca la participació en l'Àgora cultural de la Rambla 

el 22 de juliol amb la participació de Silvia Comes presentant el projecte del Pati de les 

veïnes i un concert de repertori propi. 

Gegants de Sant Jaume 

Els Gegants de Sant Jaume celebren la 13ena trobada de gegants el 24 de juliol a la plaça de 

la Mercè. 

Festes de Sant Roc 

S’està organitzant amb l’Associació de festes de la plaça Nova les festes de Sant Roc pel cap 

de setmana del 16 d’agost.  
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Raval 

Festa Major del Raval 

Després de diverses modificacions del plantejament per adaptar-ho a la normativa vigent en 

cada moment, la Festa Major del Raval es durà a terme el cap de setmana del 9 a l’11 de 

juliol, iniciant-la amb el pregó el dijous 8 de juliol. 

La Festa Major se celebrarà  en un únic espai, els Jardins dels Tarongers, on es duran a 

terme diverses activitats compreses entre els horaris permesos: d’11 a 14,30 h i de 16,30 a 

24 h. 

A més, es preveu habilitar un altre espai per àpats populars, adaptats a la normativa 

corresponent. Les entitats poden presentar peticions per fer ús d’aquest espai. 

Cal tenir en compte que totes les activitats hauran de seguir les indicacions sobre aforament 

limitat, distància de seguretat, activitat sense itinerància, etc. 

Sobre el pregó de dijous, es va convidar a les entitats a fer propostes de possibles pregoners 

o pregoneres.  Les dues propostes rebudes (Catifaires del Raval i Eduardo de la Vega - 

President de l’Associació d’Amics de l’Arc del Teatre) seran votades virtualment per les 

entitats. 

Finalment, es contempla l’opció d’incorporar altres activitats en la difusió, sempre que 

segueixin els criteris establerts i es facin en altres espais com la Filmoteca, la Biblioteca, etc. 

Sant Joan al Raval 

La Flama del Canigó de 2021, es va recollir a la plaça del Rei, va fer un recorregut per carrers 

del barri Gòtic i el Raval fins arribar a la plaça Terenci Moix on es va exposar i es va fer un 

concert d’havaneres. Posteriorment es va encendre el fogueró. 

Dia de la Independència de Filipines – Vacunació oportunista 

Amb motiu de la celebració del Dia de la Independència, la comunitat filipina va dur a terme 

una mostra de gastronomia del país. Aquesta activitat es va fer a la plaça dels Àngels el 

dissabte 19 de juny. 
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Les entitats filipines del barri, el consolat filipí, el Districte de Ciutat Vella, el CAP i CatSalut 

van veure oportú aprofitar aquest espai per realitzar una campanya de vacunació atesa la 

baixa incidència de vacunació que hi ha en aquesta comunitat. 

Per aquesta raó, es va habilitar una carpa d’informació i registre, i es va derivar al punt de 

vacunació a aquelles persones que van sol·licitar ser vacunades (i que estiguessin en la 

franja d’edat permesa i seguissin els criteris generals de vacunació per la covid). 

Casc Antic 

Festa Major del Casc Antic i altres actes festius 

La Festa Major del Casc Antic, donada la situació actual en matèria de restriccions 

d’activitats a la via pública i per tal de limitar la mobilitat dels veïns i veïnes per diferents 

espais del Casc Antic,ha tingut lloc en el Pou de la figuera com a espai únic de Festa Major, 

els dies 26, 27, 28 i 29 de juny. 

Tot i el poc temps que s’ha tingut per treballar la programació de la Festa Major i les 

limitacions que comporta no poder fer trobades presencials, les entitats del Casc Antic han 

mostrat molt interès i s’han adaptat a la ubicació en un únic espai i la durada de 4 dies per a 

plantejar propostes d’activitats conjuntes i col.laboratives que recuperen el sentit de Festa 

Major de Barri. S’ha programat tarda d’activitats infantils, tarda de temàtica feminista, 

mostra d’entitats del Casc Antic i mostra de comerços de l’Ass. Santa Caterina comerciants i 

veïns del barri. 

Per les condicions de l’espai, s’han ubicat dues activitats a la plaça Mestres Casals Martorell, 

com a darrera oportunitat d’utilitzar aquesta plaça abans de l’inici de les obres del Casal de 

Gent Gran. 

Es van recollir propostes de Pregoner/a de la Festa Major, i es va fer l’elecció, sent el 

pregoner de 2021 el Chacho Varela, membre de la Colla de Diables del Casc Antic. 
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Festival TuDanzas 

Un any més l’Associació Cultural TuDanzas, ha promogut el Festival Tu Danzas del 17 al 20 

de juny, en diferents espai del barri. Aquest any, donada la situació actual, han centrat les 

seves actuacions a la via pública a la plaça de Sant Pere i en espais interiors del Palau Alòs. 

Riborquestra 

L’Ass. Riborquestra va programar per el 18 de juny el Merc Art: Festival de Sant Pere Santa 

Caterina i la Ribera. Una mostra de diferents disciplines artístiques (música, dansa, circ i 

teatre), en quatre espais del Casc Antic. És la primera experiència d’un festival que volen 

que tingui continuïtat els pròxims anys. 

XVIII Trobada de Gegants del Casc Antic: celebració del 25è Aniversari dels 

gegants del C.Antic 

El 29 de juny es va fer la inauguració de l'exposició dels 25 anys dels Gegants del Casc Antic 

de Barcelona, a la Casa dels Entremesos.  

El 3 de juliol ha  tingut lloc l'exposició i mostra de Balls de Gegants amb la participació de 

colles geganteres de Ciutat Vella. 

Barceloneta 

Festa Major de Barceloneta i altres actes festius 

Les entitats habituals han demanat subvenció per fer Festa Major: Comissió de Festes, 

Gegants de la Barceloneta, Carrer Pescadors, GAMAR i ABA (Guingueta). I las resta com la 

Sardineta, carrer Baluard, Barceloneta feminista han mostrat interès. 

La primera reunió se celebrarà la segona setmana de juliol. Les dates de la Festa Major seran 

del 29 de setembre al 3 d’octubre. 

50è aniversari de Festa Major: Aquest any han treballat en un calendari d’actes al voltat del 

50è aniversari que a 2020 no vam poder fer amb una subvenció de Districte. En via pública 

de moment s’ha fet la mostra d’artesans el 15 de maig. El dia 2 de juliol faran una matinal 
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esportiva amb col·laboració dels clubs esportius del barri a la plaça del mar i actes familiars i 

musicals durant tot el dia a la plaça del poeta Boscà. 

Altres activitats al barri de la Barceloneta 

● Carrers culturals: carrer de la Biblioteca conjuntament el projecte Barceloneta 

Powers amb la Biblioteca han programat tots els dissabtes al matí de maig i juny 

activitats culturals destinat a públic infantil. 

● GARBA: Ha fet dos presentacions de llibres davant de la biblioteca. 

● Centre Cívic: va programar el 29 d’abril en el context del dia de la dansa un 

espectacle familiar a Hilari salvador. 

Gegants de la Barceloneta el dia 25 de maig va fer la tradicional trobada de gegants del port 

vell, adaptant-se a les mesures. 

Línia cultural de les Rambles 

S’han estructurat i funcionen ara ja tres espais de la línia cultural de les Rambles: 

● Àgora infantil: activitats els dimecres (davant la Biblioteca). 

● Àgora de ràdio: activitats de divendres i dissabte (davant Virreina). 

● Àgora musical: activitats  de cap de setmana a la plaça Reial.  

S’està treballant també en alguna nova àgora més relacionada amb el debat i la reflexió, 

però encara està en procés. En les tres àgores hi ha definida una programació estable i 

participativa durant aquests mesos. En l’Àgora infantil, una programació quinzenal i en 

l’Àgora ràdio, setmanal. En aquest sentit, cal destacar les entitats participants al projecte de 

ràdio: AIPCC, Biblioteca de Catalunya, Diàlegs de dona, Diari del Raval, Associació Dones 

Marroquines, Drap Art, Fils (mural Raval), Jamboree, Ràdio Nikosia, Orgull Ràdio, Federació 

d’Entitats de Cultura Popular Casa dels Entremesos, Sos Monuments, Sos Rambles, Taller de 

Músics i Tudanzas. Entitats totes elles del Districte que s’han adherit a la proposta. 

Finalment, pel que fa a l’Àgora musical, deixant de banda la programació estable dels agents 

de la plaça Reial, s’ha treballat amb les entitats musicals i culturals del Districte per tal de 
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promoure la seva participació en l’escenari de la plaça al llarg del mes de juny i durant tot 

l’estiu. Entitats com Escola de Músics i JPC, Espai Sona, Taller de Músics, Riborquestra, 

Xamfrà, Escola del Palau, entre d’altres. 

8. PROJECTE CASALS COMUNITARIS  

Casal Comunitari Barceloneta 

Es mantenen els serveis d’atenció i suport a tràmits, gestionat per l’entitat ABA de la 

Barceloneta. 

Casal Comunitari Raval 

S'està treballant en tres comissions diferents els projectes a desplegar des de l'espai 

comunitari. Actualment ja està en ús la cessió de material informàtic a entitats i serveis. S'ha 

produït la cessió d'alguns equips informàtics per programes vinculats amb els Plans 

d'ocupació. 

La cessió de l'espai del Casal Comunitari també està disponible i s'ha fet comunicació interna 

a través de les entitats que participen del projecte. Aviat s'està treballant a publicitar el 

servei de Casal comunitari dins de la pàgina web del Casal de barri de Raval. 

Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera 

Es mantenen els serveis d’atenció i suport a tràmits gestionats per l’entitat EICA del Casc 

Antic. 

9. PROJECTE ALIMENTA  

Des de l’Oficina tècnica del Projecte Alimenta s’ha acabat de definir el pla funcional de la 

implementació del projecte. 

Objectius: 

● Promoure accions integradores vers la població usuària de serveis d’alimentació 

social potenciant la seva autonomia i el seu apoderament. 
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● Millorar la qualitat de l’alimentació social sota els criteris de: salut, sostenibilitat, 

proximitat i respecte al medi ambient. 

● Fomentar la integració comunitària i laboral de les persones receptores 

d’alimentació. 

● Promoure l’aprofitament al circuit de l’alimentació social de la ciutat. 

● Impulsar el treball en xarxa entre el conjunt de sectors implicats en l’alimentació a la 

ciutat. 

Es determinen tres moments del projecte: 

1. Aliments amb sentit.  Procedimentar i establir criteris d’entrada i sortida de la 

resposta alimentària garantint la traçabilitat i el seguiment dels casos. 

2. Espais Alimenta. Identificar espais físics a la ciutat de Barcelona on es proporcionin 

serveis  d’alimentació social alhora que  s’incideix en la integració comunitària i 

laboral dels/les usuàries. 

3. Alimentació saludable i sostenible. Garantir el dret a l’alimentació de qualitat i 

saludable en el marc de l’aprofitament alimentari, la proximitat i la sostenibilitat. 

Dins dels espais Alimenta, la nova implementació temporal dels mateixos a Ciutat Vella es 

planteja de cara a finals de 2021, inicis de 2022. 

● Espai Roure: Ampliació del servei de Rebost i usuaris de menjador de què ja es 

disposa. Es complementa amb dotació econòmica des de l’IMSS per la contractació 

d’una dinamitzadora de l’espai. 

● Espai Norai: Des d’Impulsem ja estan assajant una prova pilot pròpia vinculada a 

processos de formació de 10 persones usuàries amb perfils de situació de 

vulnerabilitat i situació documental irregular. Aquesta formació contempla la 

capacitació i apoderament a través de prestacions de serveis al propi restaurant 

Norai. De cara als espais Alimenta, s’ha d’acabar de dimensionar el nombre de 
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persones usuàries que es podrà atendre, i des de l’IMSS es farà la recerca de suport 

econòmic per poder implementar l’espai a finals de 2021. 

10. CAMPANYA DE SUBVENCIONS 

Dades subvencions 2021 

El pressupost destinat a les subvencions l’any 2021 pel Districte de Ciutat Vella és de 

630.000€. Tot i estar a l’espera de la publicació oficial definitiva de les dades de Subvencions 

de caràcter general per a projectes de ciutat i districte de 2021, l’anàlisi de les llistes 

provisionals en referència als projectes presentats aquesta convocatòria a Ciutat Vella 

desprenen les següents conclusions:                  

Subvencions del Districte de Ciutat Vella 2021* 

*Dades provisionals a: 17 de juny de 2021. 

Sol·licituds 2018 2019 2020 2021* 

BÚSTIA ADMINISTRATIVA 343 353  354 320 

Denegades per incompliment de bases 4 0  0  0 

Presentades fora de termini 2 0 0  0 

Renúncies de la pròpia entitat 0 4 4 11 

BÚSTIA TÈCNICA 337 349 345 290 

Derivades a altres òrgans gestors 26 30 27 13 

 

L’efecte de la crisi produïda per la covid19 es fa palès en la presentació de projectes a la 

convocatòria de subvencions. El nombre total de projectes presentats s’ha vist reduït 

respecte les edicions d’anys anteriors. El fet que molts dels projectes que es presenten a 
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subvenció al Districte de Ciutat Vella tinguin per objecte manifestacions culturals i festives a 

la via pública, juntament amb la incertesa de poder realitzar activitats a l’aire lliure i amb 

grans concentracions de persones, així com les restriccions per activitats grupals en espais 

tancats, ha fet que moltes entitats hagin preferit no presentar els seus projectes enguany. 

Recordem que la presentació de sol·licituds es va realitzar en un moment on les restriccions 

de PROCICAT eren força restrictives. Això queda reflectit també en l’augment de renúncies 

de la pròpia entitat. 

També es veu una disminució significativa dels projectes que s’ha redirigit a altres òrgans 

gestors, fruit de la feina d’acompanyament tècnic realitzat durant el procés de sol·licitud. 

Projectes nous 

   

Projectes nous 2018 Projectes nous 2019 Projectes nous 2020 Projectes nous 2021 

139 137 110 56 

  

Es veu una reducció important de nous projectes presentats a la convocatòria. Aquesta 

disminució torna a tenir com  a factor determinant la incertesa en la possibilitat de plantejar 

activitats durant el curs 2021 de carácter grupal o comunitari. No obstant, també reflecteix 

la consolidació de projectes al Districte, atès la voluntat de continuïtat en les accions de la 

pròpia convocatòria. 

Passis a altres òrgans gestors. 2021. 

  

Passis a altres òrgans gestors 2018-
2019-2020-2021 

Núm. Exp. Núm. Exp. Núm. Exp. Núm. Exp. 

2018 2019 2020 2021 

Drets Ciutadana i Participació 3 3 0   
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IBE 7 2 2  1 

ICUB 11 17 15 8 

Districte Sant Martí 1 0 0   

Districte Sants 1 0 0   

Districte Eixample 2 1 0   

Comerç  0 3 2  1 

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 3 

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  13 

  

Distribució de subvencions per barris.2021. 

*Dades provisionals a: 17 de juny de 2021. 
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BARRI 2021* 

RAVAL 117 

GÒTIC 32 

BARCELONETA   34 

CASC ANTIC 63 

DISTRICTE 44 

  

 

Totals Ciutat Vella per àmbit 

*Dades provisionals a: 17 de juny de 2021. 

  

Àmbit temàtic Àmbit Núm. Sol·licituds 

        2021* 

A Cultura 76 

B Esports 26 

C Educació i Cultura 58 

D Salut i Cures 0 

E Gent Gran 12 

F Dones 13 
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G Adolescència i Joventut 8 

H Infància 17 

I Democràcia activa i Participació 
ciutadana 

4 

J Acció Comunitària i Associacionisme 21 

K Immigració-Acollida i Refugi 0 

L Civisme i convivència 5 

M Foment d'activitats organitzatives 9 

N Comerç de proximitat i promoció 
econòmica 

11 

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 3 

T Consum 0 

U Atenció persones sense llar i Dret a 
una alimentació adequada 

5 

V LGTBI 0 

W Drets de ciutadania 6 
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X Promoció de la perspectiva 
intercultural 

10 

Y Ciència i Universitats 0 

 

Del detall de les dades provisionals de la convocatòria del 2021, podem observar que la 

disminució de projectes als barris és més significativa als barris de Raval i de Casc Antic, atès 

que aquests barris són els que tenen una major representació d’activitats de Festa Major i 

de cultura al carrer en la convocatòria de subvencions. Aquestes ja s’havien vistes reduïdes 

respecte el 2019, i la tendència continua a la baixa al 2021, tot i que amb menys intensitat. 

També hi ha forta disminució dels projectes d’abast de districte, principalment en projectes 

que plantejaven activitats grupals per el desenvolupament del projecte. 

Pel que fa als àmbits temàtics dels projectes presentats a la convocatòria de 2021, es pot 

veure reflectit que el major nombre de projectes que es presenten a Districte  fan referència 

a activitats culturals,  atès que molts dels projectes de les entitats del Districte van dirigits a 

l’expressió artística i cultural dins dels circuits festius del Districte: Festes Majors i altres 

Cicles culturals. 

A destacar també la alta representació de sol·licituds de projectes en relació a l’àmbit 

d'Educació i cultura, fruit del posicionament del Districte en donar suport a les accions 

fomentades des de les AFA’s dels centres educatius, com a estratègia de apoderament de 

les mateixes en la seva capacitat de gestió de projectes per la comunitat educativa. 

Altres àmbits amb una baixa representació en les demandes adreçades a Districte durant 

aquesta convocatòria de subvencions, poden tenir explicació en la referencialitat de les 

Àrees a que pertanyen, que assumeixen molta de la demanda de subvenció d’aquests 

projectes, i el fet que certs àmbits només poden fer demanda en àmbit de Ciutat. Això 

propicia que sigui cada cop més necessari el treball conjunt des del Districte amb les Àrees 

referents, per tal de fer el seguiment de les accions que es desenvolupen de les entitats amb 

seu al territori. 
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11. ACTUACIONS PER MILLORAR EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL 

RAVAL  

A 30 de juny de 2021 ja s’han dut a terme 6 reunions de seguiment entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Endesa. En aquestes reunions participen la Direcció de Llicències i Espai Públic 

del Districte de Ciutat Vella per ser un dels districtes amb més incidències detectades per els 

talls.  En aquestes reunions es va determina la inversió que es realitzaran al districte. Es 

contempla fer una renovació tecnològica als parcs de mitja tensió, augmentar el cablejat de 

mitja tensió en gairebé 3 km i 1,24 km el cablejat de baixa tensió. També es contempla  

renovar tecnològicament i ampliar 16 centres de distribució. 

Durant aquests mesos de treball ja s’han executat les següents intervencions de millora: 

Salvadors, St Antoni Abad, Cendra (Fase 1 i fase 2), Reina Amalia, Passatge Bernardí 

Martorell i carrer Hospital (Fase 1) i està a punt de finalitzar les obres de millora del carrer 

Hostal d’en Sol Gignàs i carrer d’en Groc. Durant el mes de juliol iniciaran les darreres 

intervencions previstes per a la millora de la xarxa de Mitja Tensió als carrers: Cera-Riereta-

Rbla Raval; Passatge Bernardí Martorell i carrer Hospital (Fase 2) Riera Baixa,Hospital, 

Carme, Malnom i Picalquers, Joaquim Costa, Rbla del Raval. Durant el mes de juliol també 

s’iniciaran les obres de millora i reforç de la xarxa al barri de la Barceloneta. Els carrers on es 

durà la intervenció son Ginebra, Safareigs, Mariners, Sal, Doctor Giné i Partagàs, Andrea 

Dòria, Villajoiosa, Alcanar, Salamanca, Proclamació Maquinista, Sant Josep i Santa LLuisa de 

Marillach. 

La previsió de finalització de la fase 1 és per al mes d'octubre del 2021.  Al setembre està 

previst realitzar una reunió virtual amb Endesa i els veïns i veïnes per informar de l’evolució 

de les obres de millora que s’estan fent. 
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ANNEX. Reforços dels serveis municipals per l’estiu 2021 a Ciutat Vella 

Els darrers anys s'està observant que la ciutat absorbeix un ús més intensiu dels seus espais 

durant el període estival de juny a setembre. Aquesta situació bé motivada per diferents 

factors; climàtics, període vacacional escolar, turisme, etc. Per aquest motiu des dels 

diferents serveis de l'Ajuntament de Barcelona s'han anat adaptant els recursos per poder 

adaptar-se a la situació. Cal destacar que, fins abans de la pandèmia, s'estava detectant una 

tendència que el període intensiu de l'espai públic durant l'època estival cada cop es va 

allargant més i ja no compren de juny a setembre sinó que hi ha serveis que inicien al maig 

la campanya estival i s'allarguen fins a l'octubre o novembre. 

A continuació es detallen els diferents reforços que es realitzen durant el període estival al 

districte de Ciutat Vella 

Servei d’Intervenció Social per la Convivència (SISCO) 

Coordinat des de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori del districte de Ciutat 

Vella aquest equip, durant la temporada d’estiu centre les seves línies d’actuació en l’espai 

públic, Comunitats de Veïns, Campanyes amb Comerços, detecció d’HUTs, impacte en la 

mobilitat dels V.M.P, seguiment individual de les persones sense sostre i actuacions de plans 

de xoc en espais prioritaris. 

Aquest servei es realitza durant tots els dies de l’any peró  concentra els esforços en el 

període comprès entre el dia 1 de juny i el 30 de setembre. Disposa d’un total de 41 

professionals,  16 Auxiliars Espai Públic, 16 Tècnics/ques d’Intervenció Social, 3 professionals 

de Dinamització Comunitària i 5 professionals del Servei de Mediació i el Coordinador.  

Reforç neteja estiu 2021 

El reforç d'estiu es realitza des de l’1 de maig al 31 de setembre que correspon a la 

campanya estiu. 

 Els serveis que s’afegeixen: 

●  1 equip de reforç de neteja de parcs en torn de tarda al Parc de la Ciutadella. 
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● 2 equips de neteja d'aigua de reforç en torn de nit al barris Gòtic i Ribera. 

● 1 Equip de neteja amb aigua barri de la Barceloneta i entorns mercat de la Boqueria 

● La neteja de contenidors amb renta-contenidors es duplica durant l’estiu 

● Es duplica la neteja amb aigua a la recollida coordinada que passa de dies alterns i a 

tots els dies. Afecta als barris de Gòtic, Ribera i Santa Caterina. 

L'increment de pressupost total de la campanya d'estiu a Ciutat Vella és de 427.323 €  

A part del Pla d’estiu a partir del juny s’han incorporat 2 equips polivalents en torn nocturn, 

de tres persones, els divendres i dissabtes a la nit per reforçar l’impacte del botellot. 

Inspeccions d’habitatges d'ús turístic   

Espai de treball coordinat entre la Direcció de Serveis d’Inspecció (DSI) de l'Ajuntament de 

Barcelona i el Departament de Serveis jurídics i Inspecció del districte de Ciutat Vella.  

Aquestes inspeccions ja es porten realitzant durant els darrers estius. Cada àrea presenta les 

següents línies d’actuació: 

● DSI: Seguiment de la campanya d’inspecció 

○ Recerca anuncis HUT a plataformes de lloguer de pisos turístics 

○ Primeres inspeccions de les queixes presentades 

●   Districte: 

○ Manteniment de la tramitació al dia d’expedients en curs 

○ Comprovacions d’ordres de cessament per part d’inspectors del Districte 

○ Possibilitat d’inspeccions dissabte al matí, d’acord amb el conveni 

d’inspeccions nocturnes. 

○ Contractació de visualitzadors per fer seguiment de 250 pisos 

○ Equip de veïnatge amb presència física a Barceloneta 1 o 2 dies a la setmana. 



 

       Informe de Regidoria  

88 

La zona d’actuació és tot el districte amb especial dedicació al barri de la Barceloneta. Per 

poder realitzar les tasques d’inspeccions de HUTS es disposarà de 30 inspectors DSI, 8 

inspectors Districte, 2 visualitzadors, 2 Equip veïnatge. Les inspeccions es duran a terme 

entre el dia 1 de juny del 2021 i el 30 de setembre del 2021. 

Campanya de Soroll 

Donant continuat a les campanyes que s’han anat fent els darrers estius del districte des de 

el Departament de Serveis Jurídics es coordina la campanya de soroll amb els segÜents 

objectius: 

● Sonometries d’activitats i col·laboració amb equip de veïnatge 

● Campanyes de comunicació d’estiu sobre convivència 

Per a la realització de la campanya es disposa dels  Inspectors de Districte. Equip de 

veïnatge: 16 educadors (4 a cada barri), 1 coordinador durant tota la campanya i 1 

coordinador de reforç juliol i agost. Les sonometries es duran a terme entre el dia 1 de juny 

del 2021 i el 30 de setembre del 2021 per tot el districte. 

Terrasses 

Una altra de les línies d’actuació que s’estan duent a terme en els darrers estius al districte 

de Ciutat Vella es la campanya d’inspecció de Terrasses. Coordinada pel departament de 

serveis Jurídics del districte de Ciutat Vella i en coordinació amb la Direcció de Servei 

d’Inspeccions de l’Ajuntament de BArcelona i la Guàrdia Urbana La finalitat de la campanya 

es garantir el compliment del nou protocol de terrasses a l’estiu. 

Les intervencions es centren en les zones de més alta incidència i queixes del districte. Les 

inspeccions s’han iniciat el 24 de maig i duraran fins el 30 de setembre. Els encarregats de 

fer les inspeccions son els 30 inspectors de la DSI i la dotació de policies de la GUB al 

districte. Les coordinacions i inspeccions es coordinen a les reunions de direcció del districte 

de Ciutat Vella. 
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Campanya de Botigues d’Esports Aquàtics 

En els darrers anys han proliferat les tendes d’esports aquàtics a les platges de al ciutat, per 

la casuística del servei que ofereixen han provocat molts problemes de convivència en 

l'espai públic a conseqüència del gran volum dels embalums emprats per a la realització de 

les activitats aquàtiques (paddle surf, kayak, etc). Per aquest motiu, aquest any s'inicia una 

campanya d’inspeccions específiques en les botigues que ofereixen aquests tipus de serveis.  

Les linie sprioritaries d’actuació son les inspeccions amb incoació de procediments 

sancionadors per ocupació de la via pública sense llicència i el procediment de retirada de 

l’ocupació amb execució subsidiària (camió i dipòsit).  L’actuació es troba centrada 

específicament en el barri de la Barceloneta i serà duta a terme per l’equip d’inspecció del 

districte de Ciutat Vella entre el dia 1 de maig i el 30 de setembre del 2021. 

Campanya Locals d’Oci Nocturn 

Amb la finalitat de garantir el compliment de les ordenances municipals i del PROCICAT es 

farà un seguiment als locals d’Oci Nocturn dels 4 barris de Ciutat vella que han presentat 

més problemàtiques i queixes.  Les línies d’actuació son: 

● Seguiment del tipus d’activitat que es duu a terme 

● Control d’aforaments en cas de reobertura de locals musicals 

● Inspecció i sanció de festes en pisos en tots els barris 

● Control de l’ús de Sisha en bars i discoteques en tots els barris 

● Soroll a la sortida dels establiment 

Les inspeccions es realitzen des de el 21 de maig al 30 de setembre del 2021 amb l’equip 

d’inspecció del districte de Ciutat Vella. 

Servei ordinari de GUB al districte 

Des del servei de GUB sota la coordinació de l’intendent de la UT 1 de Ciutat Vella es 

dedicarà especial atenció a les següents línies d’intervenció: 
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● Control i actuacions en vers la salut pública. 

● Prioritzar la seguretat ciutadana i prevenció de les ocupacions delictives, (delictes 

contra el patrimoni, el tràfic de substàncies il·legals i els problemes que se’n deriven 

) 

● VMP: Atenció especial en el compliment del decret de restricció de circulació 

d’aquest tipus de vehicles. 

● Intensificar la presencia policial al Parc de Ciutadella 

● HUT’s: Col·laboració en la detecció i en la inspecció 

● Reforç de la Operació Diana 

● Reforç de les inspeccions administratives a locals de concurrència pública en relació 

a les mesures COVID 

● Especial sensibilitat amb les molèsties ocasionades pels sorolls. (ESPECIALMENT 

FRANJA NOCTURNA) 

● Atenció singular als usos intensius que es donen a l’espai públic a l’estiu en vers les 

mesures COVID 

● Possibilitat d’intensificar les inspeccions a locals d’oci nocturn, (depenent de les 

mesures COVID) coordinat a la Taula de Policia Administrativa.  

Servei de Platges de la GUB 

Com cada any entre el 24 d’abril  i el 26 de setembre reprèn l’activitat l’equip de platges de 

la GUB amb els següents objectius: 

● Control i actuacions en vers la salut pública. 

● Prioritzar la seguretat ciutadana i prevenció de les ocupacions delictives, (delictes 

contra el patrimoni, el tràfic de substàncies il·legals i els problemes que se’n 

deriven). 
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● VMP: Atenció especial en el compliment del decret de restricció de circulació 

d’aquest tipus de vehicles. 

● Intensificar la presencia policial al Parc de Ciutadella. 

● HUT’s: Col·laboració en la detecció i en la inspecció. 

● Reforç de la Operació Diana. 

● Reforç de les inspeccions administratives a locals de concurrència pública en relació 

a les mesures covid. 

● Especial sensibilitat amb les molèsties ocasionades pels sorolls (especialment en la 

franja nocturna). 

● Atenció singular als usos intensius que es donen a l’espai públic a l’estiu en vers les 

mesures covid. 

● Possibilitat d’intensificar les inspeccions a locals d’oci nocturn, (depenent de les 

mesures covid) coordinat a la Taula de Policia Administrativa.  

La zona d’actuació dels agents de platges, al districte de Ciutat Vella, es centren a l’entorn 

litoral marítim i a les zones interiors de la Barceloneta. L’equip de platges es troba format 

per 2 sergents/es – 8 caporals/es – 80 agents (per totes les platges de Bcn). Horari  marc 10 

a 20 hores.  

 Vehicles de Mobilitat Personal 

Des de la Guàrdia Urbana es presta atenció especial en el compliment del decret de 

restricció de circulació de VMP a tot el districte. Durant el període d'actuació del decret, del 

5 de maig al 6 de novembre del 2021. Per al correcte compliment del decret es fa una  

Assignació d’efectius distribuïts per barris i sector policials operatius segons procediment 

intern de Guàrdia Urbana. 
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Control aforament de platges 

L’Ajuntament de Barcelona activa el control d’aforament de les platges, com a mesura 

preventiva de la Covid-19. El protocol permet: 

● Conèixer el grau d’ocupació de les platges. 

● Regular-ne els accessos. 

● Desplegar el dispositiu d’informadors a peu de sorra i als accessos. 

A partir d’aquesta setmana, el servei d’informació i sensibilització de les platges està 

integrat per un equip de 8 informadors, 24 controladors d’accessos i 2 coordinadors 

repartits en dos torns, que treballen de dilluns a diumenge en temporada mitjana de les 10 

del matí a les 19 hores. En temporada alta, a partir de finals de maig, el dispositiu s’ampliarà 

amb un total de 22 informadors, 24 controladors d’accessos i 2 coordinadors repartits en 

dos torns, dilluns a diumenge de les 10 del matí a les 20 hores. 

Les tasques d’aquest servei es centren en la sensibilització ambiental i seguiment i control 

de l’aforament de les platges, a banda de les tasques de suport operatiu a la direcció de 

platges. 

● Tasques de Sensibilització ambiental: 

Els informadors realitzen diàriament rondes per transmetre missatges d’informació, 

sensibilització i conscienciació ambiental a la ciutadania, incloent informació i 

recomanacions de prevenció de la Covid-19 i atenent els punts informatius instal·lats 

als accessos de les platges. 

● Tasques de Seguiment i control de l’aforament de les platges: 

Els informadors fan el recompte periòdic d’usuaris de les platges, regulació 

d’accessos, d’aforament i dels usos esportius. També donaran indicacions de 

redistribució d’usuaris a les platges en el cas que d’ocupació alta o molt alta. 

Des de l’inici de la temporada de bany, el 27 de març, els usuaris i usuàries poden consultar 

la informació d’ocupació a través del web municipal de platges per poder triar la platja amb 
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menys ocupació. Des de finals de març fins avui el web ha rebut 11.998 visites. Es recomana 

a tothom fer aquesta consulta abans del desplaçament a la platja. 

Campanya Growshops 

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’està fent una campanya a nivell de ciutat per garantir el 

correcte compliment de la normativa sobre els comerços especialitzats en la venta de 

productes relacionats amb el cànem. En els darrers anys han proliferat per tota la ciutat 

aquesta tipologia de  comerços i des de la GUB es vol garantir que compleixen la normativa 

vigent. Per aquest motiu està previst el control i la inspecció de les botigues i els productes 

que venen. 

Campanyes de Convivència a l’Estiu 

Des del departament de comunicació del districte de Ciutat Vella es coordinen les diferents 

campanyes de comunicació que es realitzen a nivell ciutat i a nivell específic del districte. El 

recull de campanyes previstes per aquest estiu son: 

● Convivència (amb diferents línies: neteja, festes majors, soroll, platges) 

● HUTS : Benvingut Visitant 

● Aguanta: Wc públics al Districte 

● Activitats Estiu Ciutat Vella 

 Les campanyes s’aniran llançant durant els mesos de juny i juliol i comptaran amb diferents 

materials: domazos, cartelleria, falques publicitàries, etc. 
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ANNEX. Informe de Serveis Socials 

En el present document es pretén reflectir l’actuació dels Serveis Socials del Districte de 

Ciutat Vella en el període de gener a maig de 2021, així com l’evolució de les dades des de 

2019 fins l’actualitat. També es donaran algunes dades relacionades amb aspectes 

importants d’intervenció d’altres serveis de l’àrea de Drets Socials (aquestes dades no 

recullen els últims mesos sinó les dades de que es disposa). 

Els Centres de Serveis Socials que donen resposta a la ciutadania del Districte de Ciutat Vella 

són: 

● CSS Barceloneta  

● CSS Casc Antic 

● CSS Gòtic  

● CSS Raval Nord  

● CSS Raval Sud 

Recursos humans i organització dels centres 

A data 1 de juliol de 2021 hi ha un total de 104 professionals distribuïts en els cinc centres 

de Serveis Socials de Ciutat Vella. Degut a la situació causada per la covid19, que ha 

incrementat la demanda de primeres atencions, l’equip ha incorporat a 14 professionals de 

reforç, entre administratius/ves, treballadors/es socials i educadors/es. L’equip ha 

incorporat a 4 agents cívics i 4 persones de seguretat pel control de l’accés als centres. 

El personal es distribueix de la següent manera: 

● CSS Barceloneta: compta amb 14 treballadors/es, 1 persona de reforç covid19 i 2 

educadors/es APC, sumant un total de 17 professionals.   

● CSS Casc Antic: compta amb 15 treballadors/es i 1 persona de reforç covid19, 

sumant un total de 16 professionals.  

● CSS Gòtic: compta amb 12 treballadors/es, 1 persona de reforç covid19 i 1 

educador/a escolar, sumant un total de 14 professionals.  
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● CSS Raval Nord: compta amb 17 treballadors/es, 5 persones de reforç covid19 i 2 

educadors/es APC, sumant un total de 24 professionals.  

● CSS Raval Sud: compta amb 21 treballadors/es, 6 persones de reforç covid19, 2 

educadors/es APC i 3 educadors/es escolars, sumant un total de 32 professionals.  

A partir del dijous 1 de juliol els centres de serveis socials de Barcelona amplien el seu horari 

d’atenció telefònica. Aquest serà, durant tot l’any: 

● De dilluns a dijous, de 9:00 a 19:00 hores. El nou horari suposa donar cobertura 

durant els migdies en la franja de 14h a 16h en la que fins ara no s’hi prestava servei 

● Divendres de 9:00 a 16:00 hores. El nou horari amplia la cobertura dues hores 

allargant la franja del servei de 14h a 16h 

● Respecte als horaris presencials d’atenció a la ciutadania, es mantenen dilluns, 

dimarts, dimecres i divendres en horari de matí, i els dijous en horari de tarda.   

El nou número de telèfon per demanar cita és el 900 922 357.  

Dades d’atenció i recursos 

Atencions 

La situació de pandèmia ha produït que l’estat de crisis de les famílies de Ciutat Vella es vegi 

agreujat. A banda dels casos de persones grans i persones sense documentació, s’està 

detectant un gran número de persones i nuclis familiars en els que la pandèmia està 

afectant des de la vessant econòmica. Moltes d’aquestes persones són autònomes i/o amb 

treballs en economia submergida que han perdut la seva feina. Altres casuístiques que es 

donen són les persones amb problemàtica d’accés a la tecnologia i que no poden tramitar 

els recursos activats per l’Estat i per la Generalitat. La situació de desbordament que està 

afectant, encara a dia d’avui, els serveis del SEPE i SOC, ha produït un increment de les 

atencions en el Districte de persones que no tenen cap tipus de recurs per cobrir les seves 

necessitats bàsiques.  

A continuació es presenten les dades comparatives en relació a l’atenció a persones del mes 

de gener de 2019 fins al mes de maig de 2021. Es pot veure l’evolutiu a nivell de districte del 
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número de demandes de primeres visites, el temps mig d’espera (en dies), el número de 

visites realitzades, el número de persones ateses i el número d’activitats d’atenció directa.   

Si comparem l’any 2019 amb els primers mesos de l’any 2021, podem veure un increment 

clar de les atencions demanades i realitzades, així com de les persones ateses i les activitats 

d’atenció directa realitzades. 

 

 
 

Taula comparativa mensual entre el període 2019-2021. Adaptació informe dades bàsiques IMSS de juny 2021. 
 

A continuació exposem les dades, en el període de gener a maig de l’any 2021, de la 

demanda de primera atenció en els Centres, les primeres atencions realitzades i el temps 

mig d’espera per aconseguir cita, desagregades segons els Centres de Serveis Socials del 

districte. 

Número demandes de primeres visites. Adaptació informe IMSS de Juny 2021. 

Demanda de primeres visites 
UPA-P (programades) 

gener febrer març abril maig TOTAL 

CSS Barceloneta 114 109 144 114 96 577 

CSS Casc Antic 114 103 97 95 75 484 

CSS Gòtic 108 100 90 76 60 434 

CSS Raval Nord 193 198 223 186 178 978 

CSS Raval Sud 272 271 292 241 228 1.304 
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TOTAL DISTRICTE 801 781 846 712 637 3.777 

 

Número de primeres visites realitzades. Adaptació informe IMSS de Juny 2021. 

Total primeres visites 
UPA-P (realitzades) 

gener febrer març abril maig TOTAL 

CSS Barceloneta 110 114 128 161 117 630 

CSS Casc Antic 82 73 80 134 74 443 

CSS Gòtic 94 124 82 155 79 534 

CSS Raval Nord 190 145 184 266 141 926 

CSS Raval Sud 292 265 302 362 221 1.442 

TOTAL DISTRICTE 768 721 776 1.078 632 3.975 

 

Mitjana de temps d’espera per una primera visita. Adaptació informe IMSS de Juny 2021. 

 

Mitjana temps d’espera 
UPA (dies naturals) 

gener febrer març abril maig 

CSS Barceloneta 11 10,6 12,7 13 9,8 

CSS Casc Antic 12 17,2 21 11,3 13,6 

CSS Gòtic 14 9,4 15,4 11,5 11,9 

CSS Raval Nord 5 10,8 13,4 14 18,7 

CSS Raval Sud 7 5,1 4,3 3,5 4,4 

TOTAL DISTRICTE 10 9,4 11,4 9,6 10,9 
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Ajuts econòmics d’especial urgència 

A continuació s’exposa l’evolutiu d’ajuts atorgats i la seva quantia, disgregats segons 

tipologies, en el període de 2019 fins al mes de maig de 2021. Es veu un increment 

important del número d’ajuts en gairebé tots els conceptes, tant si la comparativa es 

realitza entre l’any 2019 i el 2020, com si la comparativa dels 2 anys anteriors es realitza en 

relació als primers 5 primers mesos de 2021. També s’aprecia l’increment substancial en la 

despesa econòmica total destinada a aquests ajuts. 

Comparativa ajudes i costos segons conceptes. Període 2019 – maig 2021. Adaptació 

informe dades bàsiques IMSS de Juny 2021. 

  Ajuts totals 
2019 

Ajuts totals 
2020 

Ajuts totals 2021 (gener-
maig) 

Escolar 
17 71 15 

Fons covid19 
  1.289 24 

Generals 
31 87 50 

Habitatge Allotjament 
620 2.198 1.321 

Habitatge Manteniment 
150 424 194 

Inserció laboral 
1 8 0 

Lleure 
24 53 4 

Respir Plus 
3 2 1 

Roba i Higiene personal 
7 54 29 

Salut 
52 211 119 
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Transport 
73 122 52 

Infància 0-16 
2.402     

Ajuts Monoparentals 
359     

Alimentació 
361 5.900 1.594 

Quantia d'Ajudes € 
3.646.155,22 € 6.075.052,24 € 1.861.786,87 € 

 

A continuació exposem les dades, relatives al període de gener a maig de 2021, dels ajuts 

atorgats i la despesa econòmica associada, segons centres i conceptes. Com es pot observar, 

els centres que atorguen més ajuts i on s’hi destinen més recursos econòmics son els dos 

corresponents al barri del Raval.  

Ajuts i costos disgregats per Centres. Període gener – maig 2021. Adaptació informe dades 

bàsiques IMSS de Juny 2021. 

 

Tipus 
d'ajudes 

Barceloneta Casc Antic Gòtic Raval Nord Raval Sud Total Districte 

Alimentaci
ó 

128 31.935,00 
€ 

23
4 

47.605,00 
€ 

77 12.00
6,80 

€ 

435 108.974,00 € 720 189.162,00 € 1.59
4 

300.885,00 € 

Escolar 1 152,75 € 1 35,00 € 6 870,6
7 € 

5 851,72 € 2 680,00 € 15 1.553,72 € 

Fons 
covid19 

0 0,00 € 6 11.400,00 
€ 

4 9.010
,00 € 

6 9.410,00 € 8 13.385,00 € 24 22.833,00 € 

Generals 2 350,00 € 20 1.311,10 € 18 1.014
,94 € 

5 726,00 € 5 545,00 € 50 1.331,00 € 

Habitatge 
Allotjament 

119 106.194,74 
€ 

14
5 

104.254,8
9 € 

13
1 

107.7
16,31 

€ 

441 423.855,17 € 485 517.460,55 € 1.32
1 

943.562,72 € 

Habitatge 
Mantenime
nt 

19 18.623,05 
€ 

17 11.606,53 
€ 

37 28.51
2,72 

€ 

54 32.686,71 € 67 50.862,35 € 194 83.864,06 € 
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Inserció 
laboral 

0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 
€ 

0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 

Lleure 1 547,00 € 0 0,00 € 2 230,0
0 € 

0 0,00 € 1 50,00 € 4 55,00 € 

Respir Plus 0 50,00 € 1 0,00 € 0 0,00 
€ 

0 0,00 € 0 0,00 € 1 1,00 € 

Roba i 
Higiene 
personal 

2 350,00 € 10 325,00 € 5 216,0
1 € 

5 530,00 € 7 775,00 € 29 1.346,00 € 

Salut 19 3.432,07 € 13 1.998,49 € 22 2.298
,16 € 

37 1.938,55 € 28 4.385,89 € 119 6.508,44 € 

Transport 9 1.402,50 € 5 154,60 € 8 227,1
5 € 

5 568,00 € 25 1.111,45 € 52 1.761,45 € 

TOTAL 300 163.037,11 
€ 

45
2 

178.690,6
1 € 

31
0 

162.1
02,76 

€ 

993 579.540,15 € 1.34
8 

778.417,24 € 3.40
3 

1.363.701,3
9 € 

 

 
 

Servei d’atenció domiciliària (SAD) 

A continuació exposem la comparativa d’usuaris/àries del servei d’atenció domiciliària (SAD) 

del període de 2019 a abril de 2021. El servei del SAD es va haver d’adaptar en la situació de 

més restriccions de la covid19, assegurant els serveis que així ho requerien però havent 

moltes interrupcions dels serveis per part dels/les usuaris/àries. Aquesta situació s’ha pogut 

reconduïr durant aquests mesos, estant actualment el servei totalment restablert.  

Comparativament, a l’any 2020 hi ha una davallada dels serveis prestats a domicili respecte 

dels serveis realitzats l’any 2019, degut al confinament domiciliari.  En els mesos de gener a 

abril de 2021 veiem un fort increment respecte a 2020, i gairebé s’arriba als nivells de 2019. 

Així doncs, al Districte de Ciutat Vella al 2019 hi havia 1.469 usuaris/es del servei del SAD, i al 

mes d’abril de 2021 aquesta xifra se situa en 1.340 usuaris/es. 

Comparativa dades SAD. Període 2019 – abril 2021. Adaptació informe dades bàsiques 

IMSS de Juny 2021. 
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  SAD Totals 
2019 

SAD Totals 
2020 

SAD gener-abril 2021 

Domicilis 1385 342 1297 1250 1261 1256 

Usuaris 1469 1431 1379 1329 1342 1340 

Beneficiaris 1598 1572 1515 1468 1479 1481 

 

En las dues taules següents es presenten, per al període de gener a abril de 2021, les dades 

de la tipologia de serveis SAD i les dades de la tipologia d’usuaris/es del servei.  

Tipologia de serveis SAD. Període gener a abril de 2021. Adaptació informe dades bàsiques 

IMSS de Juny 2021. 

 

  Gener Febrer Març Abril 

Domicilis 1297 1250 1261 1256 

Persones usuàries 1379 1329 1342 1340 

Persones usuàries + 
Beneficiaris 

1515 1468 1479 1481 

 

Tipologia usuaris SAD. Període gener a abril de 2021. Adaptació informe dades bàsiques 

IMSS de Juny 2021. 

  Gener Febrer Març Abril 

Gent Gran 
992 964 976 967 
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% 
71,94 72,54 72,65 72,16 

Infància-Familia 
33 30 33 38 

% 
2,39 2,26 2,46 2,84 

Adults 
200 186 181 180 

% 
14,5 14 13,49 13,43 

Persones amb disminució 
154 149 153 155 

% 
11,17 11,21 11,4 11,57 

Total Districte 1.379 1.329 1.342 1.340 

 

Es pot extreure de la taula que la proporció més gran d’usuaris son persones grans, sent 

aproximadament el 72% dels/les usuaris/es totals. El següent grup serien persones adultes, 

seguides de les persones amb disminució, i finalment el grup d’infància-família, que 

representa poc més del 2% dels/les usuaris/es. 

Atenció grupal i comunitària 

Respecte a l’atenció grupal que realitzen els Centres cal notar que després de la finalització 

del confinament, els equips van estar treballant pel restabliment de l’atenció grupal dels 

grups més vulnerables amb l’objectiu de poder iniciar sessions presencials. El segon rebrot 

que es va produir ha afectat als mateixos. Des dels equips s’està treballant per a poder 

adaptar-los amb les noves eines tecnològiques sobretot en l’àmbit d’infància, adolescència i 

reforç escolar.  

Els projectes comunitaris i de xarxa s’han mantingut amb les dificultats existents per poder 

realitzar les reunions de manera presencial.  En la taula següent es mostren tots els 

projectes en marxa i previstos per al 2021 (inclosos els que lideren els/les educadors/es 

APC), distribuïts per centres i especificant el tipus d’usuaris/es als/les quals es dirigeix: 
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  Projecte Destinataris 

CSS Raval 
Nord i CSS 
Raval Sud 

Parèntesi emocional adolescents/ joves 

Homes sols homes  

Moordit (oci nocturn) adolescents/ joves 

Mur – boxa adolescents/ joves 

Acompanyament infants i adolescents processos de 
desnonaments 

infants/ adolescents / adults 

Like (noves tecnologies) infants/ adolescents / joves 

CSS Gòtic Xarxa infància, adolescència del Gòtic (XIG) Infància/ adolescència en risc  

Cercles de diàleg  Infants  de l'escola Baixeres i 
famílies 

CSS 
Barceloneta 

Prepara't adolescents/ joves 

La Repla adolescents/ joves 

Vine a la nit adolescents/ joves 

CSS Casc 
Antic 

Cafè del divendres  adults  

Escola d'envelliment  gent gran 

Xarxa infància, adolescència del Casc Antic (XICA) Infància /adolescència en risc  

Radars gent gran 

Xarxa laboral del casc antic Joves /adults 

 


