
 Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella 15 de març de 2018 

 

 

INFORME  DE LA REGIDORA  

Plenari del 15 de març  de 2018 

1. INTRODUCCIÓ  

Arribem a aquest primer plenari de l’any 2018 constatant que, després d’una dura tardor, en molts sentits, 

traumàtica i insòlita, en aquest inici d’any no es donen encara les condicions per parlar d’una normalitat 

democràtica recuperada. 

Desitgem, doncs, recuperar aviat la sobirania de la Generalitat, per tal que la ciutat recuperi també la part de 

sobirania que li correspon; així mateix, necessitem aviat un nou govern de la Generalitat amb el qual 

interlocutar, per tal de gestionar conjuntament molts dels problemes del veïnat de Barcelona i Ciutat Vella, 

de tal complexitat que necessiten de tot l’acompanyament possible, i de totes les eines a l’abast. 

Quant a la generació d’eines que sí estan a les nostres mans, podem dir que en aquest moment de mandat 

hem arribat a un punt d’inflexió amb l’aprovació del Pla d’Usos de Ciutat Vella, que entrarà en vigor en les 

properes setmanes. Es tracta d’una eina reguladora de bona part de l’activitat que es desenvolupa als baixos 

dels nostres barris i és d’una importància cabdal per tal de protegir activitats tan importants i claus per la 

vida quotidiana com el comerç de proximitat, com la diversitat d’usos i activitats que tenen lloc als espais de 

concurrència pública, o com el foment de la mixticitat d’activitats al Districte. Aquests aspectes condicionen 

completament la vida dels veïns i veïnes que han vist els últims anys una activitat creixent destinada a un 

públic flotant i efímer, principalment relacionada a l’oci nocturn, i no a la cobertura de les necessitats de les 

persones que hi viuen. El nou Pla d’usos pren la vida veïnal com a objectiu fonamental a tenir cura i en 

conseqüència el planejament distingeix entre les activitats diürnes i les activitats amb impacte nocturn, 

imposant restriccions a les que generen molèsties i poden afectar a la salut. En aquest sentit, també cal 

recordar que, com informem en tots els informes per als plenaris, estem desplegant el Pla de 

Desenvolupament Econòmic, que complementa el Pla d’Usos i que té com a un dels seus principals objectius 

oferir suport al comerç de proximitat de funció no només comercial sinó també social i veïnal, a través de 

programes com el Programa d’assessorament comercial de Ciutat Vella, que es detalla més endavant. 

Punt i apart i menció especial mereix aquest passat 8 de març, que encara no hem tingut el temps suficient i 

la capacitat de digerir. Estarem atentes a les properes passes del moviment feminista, però de moment 

podem dir que estem davant d’un canvi cultural d’enorme magnitud. La consolidació d’aquest canvi passa 

per donar cobertura a les reivindicacions del moviment feminista. Les institucions hauran d’estar a l’alçada 

d’aquesta interpel·lació massiva per una societat justa i igualitària. Cal molt més que relats de bones 

intencions i fer mesures concretes per acompanyar i impulsar els canvis que ja són aquí, i també els que 

s’albiren. Algunes mesures concretes en la línia d’aquest acompanyament s’especifiquen en aquest informe, 

però en calen més; fins a arribar a la igualtat de drets i efectiva, que és una qüestió de justícia. 

Per acabar, és necessari referir-nos a una de les problemàtiques més greus amb què ens trobem ara al 

districte: el consum i venda de drogues, relacionat amb la problemàtica de pisos buits, que afecta 

directament al veïnat, a la salut pública, i que manté la imatge negativa dels nostres barris, en especial del 

Raval. Veïns i veïnes ens fan arribar quotidianament la seva preocupació, tant als òrgans de participació, com 
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a les audiències públiques o en espais informals. alhora que molts fan un esforç molt important de solidaritat 

i autoorganització per tal de visibilitzar el problema i contribuir a buscar solucions. Som conscients de la 

gravetat d’aquest problema i de la seva complexitat, i de com afecta la vida de la gent que viu als barris de 

Ciutat Vella, i per això, encara que és una problemàtica que depassa de bon tros les competències de 

l’Ajuntament, hem posat en marxa mesures addicionals en forma de pla integral.  

En aquest sentit, hem intensificat esforços en matèria de espai públic, neteja, salut, seguretat i habitatge 

amb un pla de xoc de mesures específiques que cobreixen aquests àmbits. Aquest pla de xoc va associat fins 

al moment a un pressupost de 1.128.245 euros en els darrers mesos que ha comportat un significatiu 

augment de recursos humans, incloent-hi Guàrdia Urbana, que ha doblat els seus efectius per l’abordatge de 

les situacions relacionades amb venda i consum de droga, principalment al barri del Raval. La col·laboració a 

nivell policial, i en especial amb el cos de Mossos d’Esquadra a nivell de districte, és molt important i ha 

conduït a que es duguin a terme 46 entrades a domicili per temàtica de drogues durant tot el 2017, mentre 

que el 2018 ja se n’han fet 8 més, amb un total acumulat de 75 persones detingudes.  

Per poder seguir avançant, per la nostra banda seguirem donant continuïtat als esforços suplementaris 

desplegats fins al moment però alhora serà necessari aconseguir una major implicació de la resta 

d’administracions competents, per poder abordar realment l’arrel del problema: la venda de drogues i el 

parc públic d’habitatge. Així, atacar les xarxes de distribució i venda de drogues requereix d’un abordatge des 

d’un àmbit metropolità i des de les divisions d’investigació especialitzades en la matèria, alhora que per a 

mobilitzar pisos buits és necessari fer servir totes les eines existents i la implicació de la Generalitat. Per això 

una de les línies d’acció ha estat la cerca de la col·laboració de les administracions competents i la creació 

d’espais per tal de que tots els actors socials, tècnics, partits puguin aportar i empènyer en mateixa direcció.  

Alhora tant des del govern municipal com per part de la resta de grups polítics i entitats veinals, cal una gran 

responsabilitat per evitar l’estigmatització de la imatge del Raval, un perill sempre recurrent a l’hora 

d’afrontar temàtiques tant complexes, i que fa un flac favor als veïns i veïnes del districte.  

Adjunt al final d’aquest document s’afegeix un informe específic amb informació més detallada enviat a la 

comissió de seguiment de la problemàtica de la venda de drogues on participen veïns i entitats afectades, 

sindicatura de greuges de Barcelona i FAVB, grups polítics i les diferents administracions implicades.  

2. PARTICIPACIÓ 

2.1. Consells de Barri  

Celebrarem els darrers consells de barri entre els mesos de març i abril, en les següents dates i amb els 

següents ordres del dia: 

Casc Antic: 

Comissió de seguiment: 30 de gener 

Consell de Barri: 20 de març 

Ordre del dia: 

 Punt informatiu 
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o Pla del mobilitat 

 Àrees Urbanes de Promoció Econòmica (APEU) 

 Torn obert de paraules 

Barri Gòtic: 

Comissió de seguiment: 31 de gener 

Consell de Barri: 21 de març 

Ordre del dia: 

 Punt informatiu 

o Pla del mobilitat 

 La neteja i la recollida de deixalles 

 Torn obert de paraules 

Barceloneta: 

Comissió de seguiment: 7 de febrer 

Consell de Barri: 11 d’abril 

Ordre del dia: 

 Punt informatiu 

o Pla del mobilitat 

 L’estiu al barri 

 Torn obert de paraules 

Raval: 

Comissió de seguiment: 6 de febrer 

Consell de Barri: 17 d’abril 

Ordre del dia: 

 Punt informatiu 

o Pla del mobilitat 

 Projectes i actuacions al Raval  

 Torn obert de paraules 

 

2.2. Pla de Mobilitat 

El Pla de mobilitat urbana del Districte de Ciutat Vella esta en fase de tancament després de les sessions de 

participació dutes a terme, i que han estat: 

PRESENCIALS: 
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● Sessió de diagnosi de la mobilitat: 9 d‘octubre 

● Sessió de propostes de models de mobilitat: 23 de novembre 

● Sessió de propostes als barris:  11 de desembre Raval i la Barceloneta i 18 de desembre Casc Antic i el 

Gòtic 

● S’han fet prop de 1.000 enquestes a peu de carrer. 

DIGITALS: a través de la plataforma Decidim.Barcelona (http://decidim.barcelona)  

● S’han fet propostes concretes i votar propostes d’altres: fins al 15 de desembre   

Actualment es troba en fase de maqueta prèvia pendent  de revisió i validació per incloure els ajustos que es 

puguin derivar de la presentació als veïns i veïnes en els propers Consells de Barri, als comerciats  i als partits 

polítics durant les pròximes setmanes.  

El Pla, que s’haurà de desenvolupar per fases, proposa un model que posa al vianant al centre i busca la 

reducció de les friccions entre els diversos modes de transport. L’aspecte principal és l’optimització de l’ús de 

l’espai públic promovent el seu ús dinàmic. En aquesta línia es proposa una xarxa de vianants prioritzada  i 

unes franges horàries en que l’accés de vehicles al Districte ha d’estar regulat per afavorir la mobilitat de la 

vida quotidiana.  

Les principals línies d’actuació son: 

● Reorganització de la mobilitat i de la distribució del espai  als carrers al  servei de la  millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania especialment del vianant. 

● Consecució d’una millor accessibilitat al transport públic per a tots els  tipus d’usuaris. 

● Definició d’una estratègia especifica per la bicicleta en un entorn de  de  vianants. 

● Dissuasió del trànsit de pas, garantint a la vegada l’accessibilitat del resident. 

● Potenciació de l’ús  al districte de vehicles nets i poc sorollosos. 

● Promoció i mesures per millorar la seguretat en tot els modes de transport sobretot pels vianants   

● Revisió de la regulació de l’estacionament  al carrer i coordinació amb  la gestió dels aparcaments. 

● Millorar l’eficiència de la càrrega i descàrrega, tant en espais com de vehicles. pla d’usos. 

 

3. DRETS SOCIALS  

3.1 Feminismes 

En l’àmbit de feminismes, s’ha estat treballant intensament en la incorporació de la perspectiva de gènere a 

les actuacions del Districte, amb la incorporació durant un any d’una tècnica referent en transversalitat de 

gènere. S’ha incidit en la incorporació de clàusules d’igualtat en la contractació, en la millora de la 

incorporació de criteris d’igualtat en les subvencions, en la revisió de la comunicació per a garantir que sigui 

inclusiva, així com en el foment de la participació de les dones tant reglada com no reglada i en la inclusió 

d’objectius de gènere en les actuacions del Districte.  

Pel que fa a les actuacions concretes realitzades s’han centrat en empoderar a les dones, treballar per la 

igualtat des de la coeducació, la sensibilització, prevenció i actuació vers les situacions de violències 

masclistes.  

http://decidim.barcelona/
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Des de la vessant de la participació, l’assessorament i l’empoderament de les dones, comptem amb diversos 

projectes que afavoreixen la participació social de les dones en diversos àmbits, entre els quals hi ha les 

taules de dones del Raval i la Barceloneta i els projectes d’aprenentatge i ús social del català. Des de la 

vessant laboral, el Punt de Defensa de Drets Laborals de Ciutat Vella assessora des de l’any passat a les 

treballadores de l’àmbit de les cures sobre els seus drets. 

Aquest 2018 es potenciaran les campanyes contra les violències masclistes en contextos d’oci nocturn a 

l’espai públic que ja es van iniciar l’any passat. A les Festes Majors del Raval i de la Barceloneta es va comptar 

amb un estand de sensibilització i atenció en horari nocturn recolzat per una parella itinerant. Aquesta 

campanya, que es desenvolupa amb la participació d’entitats del territori, enguany també es realitzarà a les 

Festes Majors del Gòtic i del Casc Antic. 

Centrant-nos en projectes dirigits específicament a noies, inicialment s’ha engegat un projecte de gènere a la 

Pista Negra, destinat a realitzar una prospecció dels interessos de les noies del Raval i a promoure la 

vinculació d’aquestes a espais esportius del barri. També s’està desenvolupant un projecte d’apoderament 

de noies de contextos culturals diversos en edats adolescents a l’Institut Miquel Tarradell, generant espais de 

confiança i intercanvi. I acaba d’engegar-se també la Comissió de Relacions Afectives a la Taula de Joves del 

Raval, amb l’objectiu de desenvolupar accions per a la prevenció de les violències masclistes entre joves. 

Pel que fa a l’àmbit de la coeducació, es va publicar recentment la guia “Explica’m un conte. Coeducar en la 

petita infància a través dels contes” i aquest 2018 es realitzarà una formació sobre coeducació a través dels 

contes dirigida a educadors/es d’entitats i serveis que treballen amb infants de 0 a 12 anys. 

S’està preparant un programa de formació a professionals d’entitats i serveis i desenvolupament de 

projectes específics en l’àmbit de la salut afectiva, sexual i reproductiva dirigits a dones del Raval Sud i el 

Gòtic Sud.  

Destaquem també que en els darrers dies, coincidint amb la setmana del 8 de març, s’ha presentat la 

finalització de la rehabilitació de Ca la Dona, ubicat al carrer Ripoll 25. Ca la Dona, espai feminista de 

referència de la ciutat des de 1975, compta amb un conveni de cessió per aquest espai des de 2012, però fins 

al moment n’ocupava només la planta baixa. En els darrers anys aquest col.lectiu i els grups de dones 

participants ha estat treballant de forma estreta per tal de definir el projecte tècnic i arquitectònic de 

l‘equipament i s’ha realitzat el procés de rehabilitació. Els nous espais inaugurats són, a banda del principal, 

espai per a joves del que parlem al punt 3.6), la planta primera, dedicada a espais de treball i a una zona de 

serveis comunitaris, i la segona, amb espais per a realitzar activitats, una sala de conferències i espais 

polivalents. En total, es disposa de més de 1.700 metres quadrats, en els que l’Ajuntament ha invertit 

2.918.171 euros.  

 

3.2 Habitatge 

Pla Dintres 

El Pla Dintres s’ha aplicat a 186 finques en els darrers 4 anys, i d’elles se n’han descartat 37 per no tenir 

deficiències greus que motivessin la seva inclusió. En 47 casos s’han acabat instruint ordres de conservació, 

que han tingut com a conseqüència 22 expedients sancionadors i 8 multes coercitives a la propietat. S’han 
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efectuat 21 execucions subsidiàries (2 de les quals forçades). D’aquestes 14 estan encara en execució i se 

n’han acabat 7. 

A continuació exposem una actualització esquematitzada: 

 
 

 

Actuacions en desnonaments  

Durant l’any 2017 es van tractar 373 casos de famílies amb data de desnonament fixada, cosa que ens situa 

en el tercer Districte amb més impacte, després de Nou Barris i de Sants-Montjuïc. d’aquests 373 casos 180 

són lloguer privat, que és la forma de tinença que té més incidència. 
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Les dades de Ciutat Vella tancades de l’any 2017 ens confirmen que, dins del Districte, el barri que ha rebut 

més impacte dels desnonaments és el Raval, amb 235 casos oberts que han afectat a 634 persones, 231 de 

les quals són menors d’edat). En aquest sentit l’afectació total al Districte ha estat de 984 persones, 355 de 

les quals són menors d’edat.  

 

 

Aquesta ha estat la tendència mensual: 

 

Pel que fa a l’any en curs, des de l’inici del 2018 i fins el 28 de febrer, s’han obert 69 casos de famílies de 

Ciutat Vella amb una data de desnonament fixada, essent el barri del Raval el que més pateix aquestes 

situacions, representant el 60% dels casos del Districte, seguit de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, la 

Barceloneta i finalment el Barri Gòtic. Aquests desnonaments afecten a 174 persones, de les quals 62 són 

menors d’edat.  
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Durant aquest any s’han solucionat de forma definitiva 33 casos de desnonament, amb 5 adjudicacions de la 

mesa d’emergències. La solució majoritària l’han trobada els mateixos afectats.  

 

3.3 Salut  

Taula Salut Mental districte Ciutat Vella 

El passat 30 de gener es va constituir la Taula de Salut Mental de Ciutat Vella, la segona de les taules de 

districte previstes al Pla de Salut Mental de Barcelona aprovat al setembre de 2016, amb els objectius de 

promoció, prevenció i atenció de la salut mental dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. El Pla s’estructura 

en 4 línies estratègiques, 11 objectius i 111 línies d’acció concretes i pretén posicionar per primera vegada la 

salut mental com a prioritat de ciutat, tenint en compte que 1 de cada 4 persones conviurà amb un trastorn 

mental al llarg de la seva vida. 

Tenen com a objectiu aterrar les accions del Pla que tenen un caràcter territorial, aprofitar potencialitats i 

detectar necessitats en aquesta matèria. Estan formades per un nucli impulsor que agrupa els agents 

principals del districte en matèria, amb la missió d’elaborar un pla de treball anual. A la Taula de Salut Mental 

del districte de Ciutat Vella hi participen el Consorci Sanitari de Barcelona, els proveïdors de serveis de salut 

mental, les entitats d’afectats i familiars amb actuacions al districte, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
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el Consorci d’Educació de Barcelona, Serveis Socials, Barcelona Activa, l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, l’Oficina de l’habitatge i el tècnic/a de salut del districte, entre d’altres.  

La propera sessió de treball de la Taula de salut mental de Ciutat Vella es durà a terme el mes de març, per a 

començar ja a posar fil a l’agulla respecte el pla de treball.  

Processos de Salut Comunitària 

Es continua donant continuïtat a les iniciatives de salut comunitària al districte, amb especial intensitat als 

barris del Gòtic i el Raval degut al reforç del Pla de barris.  

Es duen a terme caminades al Raval i al Gòtic. En el primer cas és una experiència que sorgeix de la 

subcomissió de salut mental, amb la participació d’un tècnic esportiu de Can Ricart professionals sanitaris del 

CAPs del Raval. Compta amb una afluència mitjana d’uns 14 usuaris, amb una assistència màxima de 24 

persones. Al barri Gòtic el febrer es reinicia el projecte reformulant-ho per aconseguir una major vinculació al 

CAP, i incloent la figura de monitor esportiu (CEM Can Ricart), professionalitzant l’activitat física. En els dos 

casos les inscripcions es canalitzen a través dels CAPs. 

En quant al treball intercultural, es continua amb el projecte “Parlem de salut” que estableix un espai de 

trobada i de diàleg entre persones de comunitats culturals diverses i professionals de salut del Cap Raval Sud 

i Línia Pediàtrica, amb la incorporació d’una noia paquistanesa com a mediadora en substitució a la 

mediadora anterior. S’impulsa també  l’aterratge del projecte d’agents actius de salut en què es treballa amb 

referents de salut de les pròpies comunitats. 

Per tal de reforçar la intervenció respecte el consum de drogues i en particular l’abordatge que en fa el 

personal sanitari del CAP Raval Nord, s’està desenvolupant una profundització en el consum de Shabú en la 

comunitat filipina, amb l’objectiu de disposar de més informació i millorar l’estratègia d’intervenció que es 

planteja el Dte CV. Es compta amb la col·laboració del Centre d’Estudis Africans Interculturals per tal de 

realitzar treball de camp amb la comunitat filipina, formar als i les professionals sanitàries i elaborar 

materials pedagògics -actualment només resta pendent la darrera tasca.  

S’està desenvolupant un procés de treball amb entitats, serveis i personal tècnic municipal per a definir una 

estratègia d’intervenció en els barris de Raval i Gòtic en matèria de promoció de la salut sexual i 

reproductiva amb perspectiva de gènere. Fins al moment s’han prioritzat tres línies principals d’intervenció i 

s’estan definint les actuacions a realitzar:  

- Formació a professionals sobre drets sexuals i reproductius 
- Abordatge de les malalties de transmissió sexual 
- Prevenció i atenció a la violència masclista 

 

De la mà de l’àrea de Joventut s’està posant en marxa un servei d’acompanyament emocional dirigit a joves 

de 12 a 20 anys anomenat Aquí t'escoltem, que també està desplegat a altres 4 barris de la ciutat. S’està 

treballant amb referents tècnics d’entitats i serveis del barri de Raval i Gòtic per a obrir aquest servei, 

treballant les especificitats dels 2 barris, especialment pel que fa a l’atenció a la diversitat cultural. 

Es continua també amb els tallers de memòria a l’AAVV Arc del Teatre, en que es duu a terme un espai 

d’estimulació cognitiva treballant amb els participants aspectes relacionats amb la memòria, promovent la 
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cohesió grupal i la memòria col.lectiva i fent acompanyament en el procés d’envelliment de les persones 

assistents.  

3.4 Educació  

El passat dijous 22 de febrer va tenir lloc la segona sessió plenària del curs 2017-2018 del Consell Escolar del 

Districte on els temes principals que es van tractar van ser el procés de preinscripció i l’oferta inicial de places 

pel curs 2017-2018 i els principals resultats de l’avaluació del Pla d’Educació.  

Procés de preinscripció i oferta inicial de places pel curs 2017-2018 

El districte va organitzar, per tercer any consecutiu, les sessions “Entre Famílies” on més de 60 persones amb 

fills que s’han d’escolaritzar el proper curs, van assistir a les tres sessions organitzades al Centre Cívic de la 

Barceloneta, al Convent de Sant Agusrí per als barris del Casc Antic i el Gòtic i al Centre Cívic Drassanes al 

Raval. Les famílies que ja hi tenen fills i filles escolaritzades van poder explicar les seves experiències als 

centres i van poder respondre preguntes que inquietaven a les famílies. Posteriorment, el Consorci 

d’Educació, en col·laboració amb el Districte de Ciutat Vella, va organitzar dues sessions informatives sobre la 

preinscripció escolar al Centre Cívic Pati Llimona, una adreçada a P3 i una altre per a 1r d’ESO. En totes les 

sessions va haver-hi servei d’acollida per als menors i servei de suport lingüístic en àrab, tagalo, urdú i 

bengalí.  

A més, el Consorci d’Educació, amb el lema 'En l'Educació, fem equip', ha iniciat una campanya de 

comunicació que es podrà veure per tota la ciutat amb banderoles i banners. La campanya vol transmetre la 

idea que tots els agents educatius: centres, professionals i famílies, han de treballar en una mateixa direcció 

per al futur dels infants. 

Enguany el principal objectiu de la campanya de comunicació de la preinscripció escolar dels ensenyaments 

obligatoris  per al curs 2018-2019 és el de que totes famílies facin la preinscripció en el període establert per 

tal de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves en l’accés a l’educació. La campanya consta 

de tres recursos:  

● Una Guia per a les famílies, amb tota la informació que cal tenir per poder formalitzar la 

preinscripció i la matrícula. La Guia està disponible en format paper en català i en digital en català, 

castellà, anglès, francès, àrab, urdú, xinés i rus: 

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altr

es_idiomes/guies  

● Un vídeo tutorial per acompanyar a les famílies en cada pas de la preinscripció. El vídeo està en 

català, i subtitulat en el mateixos idiomes que a la Guia: 

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altr

es_idiomes/videos 

● Llibret de les Jornades de Portes Obertes del Districte per als centres de primària i secundària, amb 

informació en català, castellà, anglès, àrab, urdú, tagalo i bengalí. Com a novetat s’ha incorporat una 

relació de equipaments públics que formen part de la xarxa educativa 0-16 de Ciutat Vella 

(biblioteques, centres cívics i equipaments socioculturals, espais familiars, equipaments infantils i de 

joves, equipaments culturals i equipaments esportius).  
 

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/guies
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/videos
http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/informacio_en_altres_idiomes/videos
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Com a novetat del procés de preinscripció pel proper curs, les sol·licituds es poden lliurar també a l’Oficina 

Municipal d’Escolarització de Ciutat Vella. El servei es reforça amb dos professionals més per donar suport a 

les famílies durant el procés de sol·licitud i en la documentació a presentar. El termini de presentació de 

sol·licituds previstos per al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria serà del 13 al 24 

d'abril, mentre que la matrícula definitiva està prevista per a la primera quinzena de juny.  

L’oferta de places per a P3 es manté igual que el curs passat. S’oferten 639 places repartides entre els 11 

centres públics i els 7 centres concertats. Hi ha suficients places per cobrir la demanda estimada.  

En relació a 1r d’ESO, aquest curs s’augmenta l’oferta en un grup més a l’Institut Pau Claris, degut a la 

previsió en l’augment de la demanda al tenir més grups de 6è de la zona de l’Eixample que han de fer la 

transició a 1r d’ESO i que tenen l’Institut Pau Claris com a centre adscrit.  

OFERTA INICIAL CIUTAT VELLA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats de l’avaluació del Pla d’Educació de Ciutat Vella 2013-2018  

El 2017 es va encarregar una avaluació del Pla d’educació a punt de finalitzar amb l’objectiu d’aprofundir en 

les principals problemàtiques educatives de Ciutat Vella per tal de contribuir a definir les línies estratègiques 

del Nou Pla Educatiu de Districte. 

En concret es volien identificar i analitzar des d’una perspectiva sistemàtica i transversal els principals reptes 

per a garantir el dret a l’educació i l’èxit escolar de tothom des d’una perspectiva àmplia. Es van analitzar les 

percepcions, valoracions i opinions dels agents socioeducatius del districte en vers l’èxit educatiu així com 

identificar els principals reptes, fortaleses i debilitats. Es van realitzar 9 entrevistes exploratòries i 13 grups de 

discussió (professorat de centres educatius de primària i secundària, professionals de l’educació no formal, 

joves i famílies, entre d’altres) recollint així una àmplia diversitat de veus i perspectives. 

A les conclusions de l’avaluació i de l’anàlisi realitzat s’estableix clarament que les dimensions d’equitat i 

coresponsabilitat són les claus per al treball posterior que ha de definir el futur Pla d’Educació de Ciutat 

Vella.  

Els principals resultats de l’estudi en les diferents temàtiques són els següents: 

● Recursos i serveis educatius: es fa palès l’impacte de  les retallades pressupostàries, amb una manca 

de recursos humans i materials, per dur a terme la tasca educativa. Això provoca, a més, 
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sobrecàrrega en els i les professionals i manca de temps per les tasques de planificació, programació, 

coordinació i formació permanent.    

● Distribució equilibrada de l’alumnat: necessitat de reforçar els mecanismes que garanteixen 

l’equilibri en l’assignació de places via matrícula viva.  

● Oferta educativa del territori: cal garantir que tot els alumnes de Ciutat Vella es matriculen a centres 

del territori, així com augmentar l’oferta pública dels Programes de Formació i Inserció (PFI) i Cicles 

Formatius de Grau Mitjà i territorialitzar la formació d’adults.  

● Condicions de provisió de l’oferta. S’ha detectat que hi ha una alta mobilitat del professorat i això, 

juntament amb la complexitat dels centres, dificulta la consolidació de projectes. És clau que es 

millorin les condicions de treball docent per assolir l’èxit educatiu. 

● Transicions educatives. Cal garantir itineraris de qualitat entre totes les etapes educatives per evitar 

la pèrdua d’alumnat durant les transicions entre la primària i la secundària i entre la secundària 

obligatòria i la postobligatòria.  

● Entitats d’educació no formal i treball en xarxa. S’ha detectat un desequilibri en la distribució 

territorial de l’oferta.  Tanmateix s’ha detectat una manca d’oferta  d’activitats de lleure en períodes 

no lectius (caps de setmana, vacances escolars, etc.) i una manca de temps dels centres per dedicar 

a les tasques de coordinació amb el agents del territori.  

● Relacions amb l’Administració. S’ha de reforçar el rol de l’Administració en l’acompanyament als 

centres sense caure en un excés de burocratització guiant la planificació i assolint l’èxit educatiu. Es 

subratlla la importància de l’Administració local com a agent de proximitat que pot jugar un paper 

central en la promoció de l’èxit educatiu del territori.  

● Relacions amb les famílies. S’han d’habilitar recursos específics d’acompanyament a les famílies i 

programes de tutoria dins dels centres, amb espais de coneixement i reconeixement de diversos 

marcs de referència culturals i familiars. També reforçar el paper de les AMPA del districte.  

El Pla d’Educació que ha de concretar-se a partir dels resultats de l’avaluació, és una oportunitat per establir 

línies de treball conjuntes amb les diferents administracions educatives i l’administració local i amb la 

comunitat educativa per tal d’assolir l’èxit educatiu entès en el sentit ampli i no només escolar.  

Projecte d’aprenentatge de llengües maternes per infants i de català per a famílies  

Es tracta d’un projecte pilot iniciat aquest curs escolar a demanda de famílies del districte i com a 

acompliment d’una de les línies de treball en promoció de la interculturalitat de l’Ajuntament. Es dirigeix a  

fer visible la riquesa que la diversitat lingüística i cultural aporta a la ciutat promovent accions dirigides 

facilitar l’aprenentatge de llengües en horari no lectiu a les escoles de Ciutat Vella. Amb això es reforça per 

una banda la funció cohesionadora de la llengua catalana i alhora es difonen les llengües més parlades per la 

nova ciutadania del districte. Mentre l’ensenyament de les llengües familiars és un recurs educatiu per a la 

participació inclusiva, l’acompanyament maduratiu de l’alumnat i el seu desenvolupament psicològic i 

educatiu, l’accés als cursos de català per a adults és un element fonamental en la cohesió social, alhora que 

permet un acostament entre les famílies participants, les AMPA i les escoles. El programa es du a terme amb 

la col.laboració del Consorci de Normalització Lingüística 

Les llengües més habituals de les diferents comunitats d’origen divers del districte de Ciutat Vella són, per 

nacionalitats: el paixtu, panjabi, urdú (Pakistan), el tagal a Filipines, el bengalí, panjabi i urdú (Bangladesh), 

l’hindi, bengalí, panjabi, urdú (India) i les llengües amazigues i l’àrab al Marroc. Fins al moment s’ofereixen 

classes d’urdú, bangla i àrab en horari extraescolar a infants de Ciutat Vella, alhora que les famílies tenen 

l’oportunitat d’aprendre el català. Les classes es duen a terme a les escoles Collaso i Gil, i Castella, si bé no 
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estan limitades a les famílies assistents de les mateixes. Es dirigeixen a l’alumnat de cicle mitjà i superior de 

Primària de Ciutat Vella 

Per poder facilitar l’assistència de les famílies a les classes de català, el districte de Ciutat Vella posa a 

disposició del programa un servei d’acollida per als infants i cobreix les despeses de consergeria de l’escola, 

per tal de poder disposar dels centres educatius amb una doble funció: l’escola oberta a projectes d’educació 

comunitària i l’escola com a un espai de participació de les famílies. 

Projecte d’estades formatives en empreses 

El Projecte d’Estades Formatives en Empreses forma part dels projectes de diversificació curricular del 

Consorci d’Educació de Barcelona adreçat a alumnes de 4t d’ESO que necessiten d’una resposta 

individualitzada per definir el seu itinerari formatiu i professional amb la col·laboració indispensable 

d’empreses i entitats. aquest projecte està instaurat a tres districtes de Barcelona (Nou Barris, Sant Martí i 

Sants-Montjuïc) i aquest curs, per primera vegada, es posa en funcionament a Ciutat Vella, concretament al 

barri del Raval. 

Aquest projecte respon a un dels reptes educatius del districte, la millora de l’abandonament escolar, el 

fracàs i l’absentisme, donant suport a l’alumnat perquè pugui continuar la seva trajectòria formativa i 

recorregut vital. El curs 2017-2018 hi participen 17 alumnes dels Instituts Miquel Tarradell i Milà i Fontanals. 

Dos dies a la setmana, aquest alumnes van a una de les empreses, entitats o institucions assignades i 

realitzen tasques relacionades amb el seu àmbit laboral. Des de la immersió professional es tracta de facilitar 

una observació participant acompanyada per un/a professional de l’empresa que faci funcions de 

tutor/acompanyant. L’alumne ha d’experimentar la vida quotidiana de la pràctica professional de manera 

orientada i reflexiva. Els altres tres dies de la setmana, els alumnes participants van a l’institut i segueixen la 

seva formació amb una adaptació del seu currículum acadèmic. Cada institut designa un tutor o tutora dels 

seus alumnes amb els que fa el seguiment i els contactes amb les empreses.  

A Ciutat vella hem comptat amb la col·laboració d’Impulsem SCCL, tant per la seva experiència amb projectes 

d’inserció laboral i professional,  amb projectes de diversificació curricular amb alumnes de secundària, com 

pel seu coneixement de les empreses i entitats del territori. 

El passat 30 de gener, va tenir lloc a la seu del Districte de Ciutat Vella una trobada sobre amb representants 

d’empreses, entitats, instituts participants, del Consorci d’Educació de Barcelona, del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  del Districte de Ciutat Vella i els tutors i tutores i els alumnes 

que participen en el programa. 

Les empreses i entitats col·laboradores són de molt divers tipus: des d’entitats socials,fins a equipaments 

públics (Escoles, centres esportius, casals de gent gran), fins a comerços, hotels o farmàcies.  

La previsió per al curs 2018-2019 és estendre aquest programa als cinc Instituts de Ciutat Vella, amb la 

col·laboració d’empreses i entitats de tot el Districte. 

Jornada EXPORECERCA 
El passat 28 de febrer va tenir lloc al Museu Marítim de Barcelona, la Mostra dels Treballs de Recerca de 

l’alumnat de 2n de batxillerat dels centres educatius de Ciutat Vella. El públic assistent estava format pels 
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seus companys i companyes de 1r de batxillerat que aviat han de triar el tema de la seva recerca i plantejar el 

seu treball.  

Els Instituts i escoles amb batxillerat van seleccionar els treballs de la Mostra. Una part es van exposar 

físicament a l’entrada del Museu, on els alumnes podien preguntar i intercanviar experiències amb els 

assistents i uns altres seleccionats van fer una presentació oral a la Sala d’Actes del Museu Marítim. 

Properament, el Jurat anunciarà tres dels treballs exposats oralment que aniran a la Mostra de Recerca de 

Barcelona que tindrà lloc el 25 d’Abril al Paranimf de la Universitat de Barcelona. 

Hi van particiàr els Instituts Verdaguer, Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, Joan Salvat-Papasseit, Pau Claris, 

l’escola pia Sant Antoni i l’ETP Xavier.  

3.5 Memòria  

Des del darrer Plenari, la Taula de Memòria s’ha reunit en 2 ocasions de manera ordinària i 1 de manera 

extraordinària: 

● 25 d’octubre de 2017 

● 7 de febrer de 2018 

● 27 de febrer, extraordinària per realitzar un mapping dins del programa “Cultura Viva”, de l’ICUB. 

Durant el mes de gener es va dur a terme una de les activitats centrals del calendari de memòria del 

Districte, arrel del 80 aniversari del bombardeig a l’Escola del Mar, a la Barceloneta. Les activitats es va dur a 

terme durant 2 setmanes i van incloure activitats de difusió per a públic adult, treball a les escoles per als 

joves de la Barceloneta i del Guinardó, i un homenatge que ha quedat fixat en l’antic emplaçament de 

l’Escola mitjançant un faristol que n’explica la història.  

L’acte central va ser el 10 de gener, a la platja de la Barceloneta, amb la participació de les escoles del Mar, 

Arc Iris, Garbí, Alexandre Galí, Mediterrània, Joan Baptista i Pere Vergés. 

La setmana següent es van dur a terme les següents xerrades, organitzades pel MUHBA: 

● 16/01/2018, 18.30h Centre Cívic Barceloneta: L’Escola del Mar i el seu llegat pedagògic, Rosa Toran i 

Cèlia Canyelles 

● 8/01/2018, 18.30h Centre Cívic Barceloneta: La defensa activa i passiva de Barcelona durant la 

guerra civil, Mireia Capdevila i Candell, Coordinadora de l'Arxiu Carles Pi i Sunyer, Fundació Carles Pi i 

Sunyer 

● Passi del curt (4-5 minuts) “L’Escola del Mar. 1938”, de Diego Bravo 

El passat diumenge 4 de març es va procedir a la retirada de l’estàtua d’Antonio López de la plaça que porta 

el seu nom. Aquest era un compromís aprovat en plenari de Districte, i forma part de l’execució de la Mesura 

de Govern presentada en el Plenari de maig de 2017: “Accions de millora per a la veïnificació de la Via 

Laietana”, en el seu apartat de memòria històrica. La retirada de l’estàtua es va acompanyar de la instal·lació 

de dos faristols de memòria en la que s’expliquen les motivacions d’aquesta acció i la història de la plaça. 

La Taula del Memòria Històrica i Democràtica també s’adhereix a les commemoracions dels 80 anys dels 

bombardejos de març de 1938 ceblebrant una xerrada-col·loqui el dissabte 17 de març, a la plaça Joan 

Amades. 
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3.6 Nou equipament per a joves en el marc del Patrimoni Ciutadà a Ripoll 25  

El passat 16 de febrer es va formalitzar la cessió i lliurament de claus de l’espai de 300m2 anomenat 

Aqüeducte de l’edifici de Ripoll 25 per un període de tres anys a l’Associació de Joves de Ciutat Vella i 

s’aplicarà un cànon social de 650 € anuals. 

L’Associació de Joves de Ciutat Vella és una entitat de nova creació, constituïda legalment per a englobar i 

formalitzar els projectes i actuacions que desenvolupen l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella i l’Agrupament 

Escolta Ermessenda del Casc Antic. 

L’Assemblea de Joves de Ciutat Vella (AJCV) aglutina veïns i estudiants del Districte. Nascuda l’any 2014, té 

entre els seus objectius principals teixir una xarxa juvenil al districte, crear moviment juvenil i establir un 

mitjà per promoure la participació juvenil als barris i districtes. En els últims anys han participat en la gestió i 

manteniment de La Negreta, espai social del Gòtic, i han participat activament a la Festa Major del Gòtic i a la 

Festa Major del Raval, organitzant diversos actes i/o col·laborant en el seu desenvolupament. 

L’Agrupament Escolta Ermessenda del Casc Antic va néixer fa 5 anys al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La 

Ribera i forma part de la federació d’associacionisme educatiu Escoltes Catalans. Aquest agrupament escolta 

va néixer amb la voluntat d’esdevenir una entitat arrelada al territori i una eina per a la incidència social i té 

com a principal objectiu contribuir al desenvolupament dels infants i joves per assolir la màxima capacitat 

individual a nivell psíquic, emocional, social, espiritual i intel·lectual. En els últims anys ha estat una de les 

entitats organitzadores de la Festa Major del Casc Antic. Fins a dia d’avui desenvolupa una part de la seva 

activitat en les instal·lacions del Centre Sant Pere Apòstol. 

L’objectiu principal del projecte és fomentar la participació juvenil tot acollint activitats organitzades per 

col·lectius o entitats del districte com poden ser cinefòrums, tallers, exposicions d’art, xerrades i formacions, 

ús lliure, cau, espai d’intercanvi sociocultural, biblioteca popular, espai de promoció de noves entitats, 

reunions, estudi, trobada… La voluntat és que sigui un espai obert a tothom i que esdevingui un espai de 

referència i punt de suport per les persones joves del districte. El projecte pretén treballar per consolidar una 

xarxa juvenil promovent l’autogestió i l’arrelament del moviment juvenil al districte. Per aquest motiu, es 

buscarà la coordinació amb instituts i altres equipaments i serveis juvenils del districte. 

Aquest espai començarà ara a caminar amb un horari reduït de dimecres i divendres de 18 a 21h i dissabte 

de 17 a 21h i poc a poc s’anirà ampliant fins a cobrir totes les tardes de dilluns a dissabte. Cal destacar, 

també, que s’ha creat una comissió de seguiment entre Ca la Dona i l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella per 

facilitar la col·laboració entre els dos col·lectius que compartiran l’edifici.  

La manca d’espais destinats a adolescents i joves al Gòtic, i al districte en general, fa difícil la generació de 

xarxa juvenil i alhora dificulta també l’arrelament de les persones joves al territori, que sovint es veuen 

expulsades dels barris on han crescut. És necessari tenir un jovent organitzat, preocupat i actiu pel seu barri 

que pugui desenvolupar la seva trajectòria vital de manera autònoma. Aquest nou espai de i per als joves del 

barri Gòtic vol donar resposta a aquesta necessitat. 

L’espai per a joves de Ripoll 25, és el primer espai de la ciutat en formar part de la nova iniciativa que està 

impulsant aquest mandat l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió del patrimoni municipal i que és el 

Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries. Aquest projecte té com a objectiu donar suport, 

impulsar i consolidar l’ús i la gestió comunitària dels béns públics municipals.  
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Això es duu a terme a través de la construcció d’un marc institucional i normatiu que permeti reconèixer i 

promoure experiències ciutadanes d’ús comunitari d’allò públic. Així, l’espai per a joves s’acull al nou marc de 

relacions entre l’administració i la ciutadania; una regulació del mecanisme d’accés i de cessió d’aquests 

recursos públics que implica –com és el cas- que aquest sigui aprovat per la Taula de Patrimoni Ciutadà 

(recentment constituïda) si compleix amb els quatre criteris bàsics: arrelament al territori, impacte i retorn 

social, democràcia i participació i cura de les persones, dels processos i de l’entorn, avaluables en clau 

comunitària. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

4.1. Pla de desenvolupament Econòmic (PDE)  

Les principals actuacions emmarcades en el PDE dels darrers mesos són les següents: 

Programa d’assessorament comercial 

Aquest mes de febrer ha finalitzat la primera edició d’aquest nou programa de Barcelona Activa, a través del 

qual 21 comerços del Districte (12 de la Barceloneta, 6 del Gòtic i 3 del Raval)  han rebut assessorament 

individualitzat en aquell(s) àmbit(s) que ha escollit el propi comerç per un total de 12 hores per part d’una 

persona experta. S’han abordat temàtiques com ara l’estratègia empresarial, la responsabilitat social, eines 

de gestió empresarial, màrqueting digital, fidelització de la clientela, interiorisme comercial o l’ús del web, 

blog i els dispositius mòbils.  

Els comerços participants es dediquen a temàtiques tant diverses com  la missatgeria i el material d’oficina, 

la joieria, productes de decoració, la venda de telefonia mòbil, la perruqueria canina, la venda de tèxtil i 

peces de vestir, la dietètica, els articles per la llar o les espelmes, entre d’altres sectors.  

Per tal de participar en el programa, els comerços s’han hagut de comprometre a realitzar algunes accions, ja 

sigui realitzant accions d’impacte comunitari (per exemple, esdevenir participants en projectes comunitaris 

com el “Radars” ), com fent-se membres de l’associació comercial del seu territori o participant en algun 

programa, servei o acció formativa per al comerç de l’Ajuntament de Barcelona.  

El passat dimarts 6 de març es va celebrar la sessió de cloenda d’aquest programa, en què els comerços 

participants van compartir la seva experiència i van fer xarxa amb la resta de participants en el programa. 

Pendents de realitzar l’enquesta final de valoració, els comerços participants han fet arribar informalment 

una valoració molt positiva.  

Durant el 2018 es durà a terme una nova edició d’aquest programa.  

Banc de Recursos 

El Banc de Recursos de Ciutat Vella és un nova eina que posa en disposició diversos tipus de material per a 

les entitats del Districte que en necessitin per a les seves activitats. En aquest sentit, s’orienta a facilitar la 

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

es va dur a terme una prova pilot que va finalitzar a finals del 2017 amb la prospecció de materials que les 

entitats podrien aportar, i el desenvolupament d’un protocol de cessió. Així mateix es van determinar els 

materials més necessaris per les entitats del territori.  
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En els primers mesos de l’any, s’ha treballat per a la contractació de la segona fase d’aquest projecte. Durant 

aquest 2018 es preveu contractar el servei de transport i muntatge de material per part del Districte per tal 

de comptar amb els elements necessaris (cadires, taules, carpes, etc.) per a l’organització d’esdeveniments a 

la via pública.  

Servei de dinamització econòmica per a col·lectius diversos i/o vulnerables 

En relació a l’atenció específica a col·lectius en especial situació de vulnerabilitat, en els primers mesos del 

2018 s’ha contractat una nova fase d’aquest servei, de la mà del Pla de Barris, el qual pretén impulsar la 

dinamització econòmica en llengües diverses, amb l’objectiu d’atendre les necessitats de les comunitats 

pakistanesa i bengalí en matèria socioeconòmica, ja sigui en matèria d’ocupació, emprenedoria, enfortiment 

empresarial o economies comunitàries. Durant la primera fase, més de 90 comerços regentats per persones 

d’aquestes comunitats han estat entrevistats i s’han realitzat 17 reunions amb agents clau del territori. 

Per al 2018, els principals eixos d’actuació del programa seran 3: 

1) Disseny i realització de dues edicions d’una formació específica per a comerciants i emprenedors 

d’origen divers que vulguin fomentar vessants més innovadores i estratègiques. Els objectius 

específics d’aquest eix de treball són els següents: 

▪ Contribució de membres de les comunitats en el disseny de la formació amb l'objectiu 

d'assegurar la bona rebuda, difusió i posterior participació. 

▪ Disseny de la formació tenint en compte l'ús de diverses llengües, traducció de material i 

mirada intercultural. 

 

2) Suport i acompanyament en les activitats i projectes de les associacions de comerciants per 

promoure la participació d'origen divers. L’objectiu específic d’aquest eix de treball és el següent: 

▪ Acompanyament i incorporació de la mirada intercultural en l’oferta d'activitats de les 

associacions i entitats del Gòtic Sud i el Raval Sud.  

 

3) Mediació i facilitació per millorar la continua incorporació de la mirada intercultural en els diversos 

recursos d'activació econòmica al Raval Sud - Gòtic Sud. Els objectius específics d’aquest eix de 

treball són els següents: 

▪ Introducció d'elements d'innovació empresarial per tal de promoure la diversificació en el 

comerç del Raval i Gòtic Sud. 

▪ Detecció de necessitats socioeconòmiques i problemàtiques entorn al comerç. 

Convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas” 

A finals del 2017 es va produir la resolució definitiva dels projectes de dinamització econòmica presentats a 

la convocatòria de subvencions de projectes socioeconòmics d’impacte territorial. Es tracta de projectes 

arrelats al territori que fomentin l'ocupació, l'emprenedoria i l'empresa, les economies comunitàries i la 

innovació social i digital, ja siguin projectes nous o ja existents, que busquin millorar la situació 

socioeconòmica dels districtes o barris de la ciutat. Els projectes han pogut iniciar-se en qualsevol moment 

de l'any 2017 i poden tenir una durada màxima d'un any. 

És una acció de ciutat, però a Ciutat Vella ha tingut un impacte notable, sent un dels Districtes on més 

projectes s’han presentat i aprovat. Dels 63 projectes demanats, un 15% del total, els projectes aprovats són 
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25, amb un pressupost total de 749.828,54€ (gairebé un 25% del total de la convocatòria). Es finançava fins al 

80% del projecte, amb un límit de 50.000€ per projecte.  

La convocatòria comprenia 5 modalitats: 

● Modalitat 1. Emprenedoria individual i col·lectiva als territoris: dirigida a projectes que fomentin 

l'emprenedoria de proximitat. Entre d'altres, poden adreçar-se a col·lectius vulnerables o abordar 

necessitats identificades en un territori concret. 

● Modalitat 2. Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris: dirigida a projectes que puguin 

reforçar o dinamitzar aquells agents econòmics que generen un impacte positiu en el territori on 

estan ubicats. 

● Modalitat 3. Economies comunitàries i innovació social: dirigida a aquelles accions d'economia social 

i solidària que donen respostes col·lectives a necessitats socioeconòmiques i generen noves relacions 

entre actors dels territoris. 

● Modalitat 4. Ocupació als territoris: dirigida a projectes per impulsar l'ocupació, intervenint sobre 

col·lectius especialment vulnerables, per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de 

subocupació i 'pobresa laboral'. 

● Modalitat 5. Innovació social digital: dirigida a projectes que impulsin l'ús de la tecnologia oberta, 

ètica i distribuïda per fomentar noves formes d'innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i 

de sostenibilitat dels territoris. 

Els projectes finançats aborden temàtiques molt diverses: la formació i inserció laboral en diversos sectors 

(confecció de vestits, barberia,…), la creació de centrals de compres i cooperatives de consum, la promoció 

de la cultura i pràctiques makers, l’atenció al comerç, la promoció del treball de cura, o la intermediació 

laboral, entre d’altres. Actualment s’està duent a terme el seguiment dels projectes.  

La nova edició d’aquesta convocatòria de subvencions i la publicació de les seves bases es publicarà en breu. 

En les properes setmanes es duran a terme sessions informatives arreu de la ciutat. La de Ciutat Vella està 

prevista el dilluns 9 d’abril de 14 a 15h a la seu del Districte. Convoquem a totes les persones de Ciutat Vella, 

o empreses, entitats i associacions, interessades en presentar un projecte a aquesta convocatòria de 

subvencions, assisteixin a aquesta sessió. Inscripció prèvia a 

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/detall-formacio?id=849216 

Enguany, hi haurà noves línies de modalitats pels projectes a presentar, les quals explicarem en la sessió 

informativa.  

Punt de Defensa dels Drets Laborals  

En marxa com a prova pilot des de l’octubre de 2017, el Punt de defensa de drets laborals ha consolidat la 

seva activitat aquest 2018. Durant aquests mesos de funcionament s’ha pogut definir i posar en marxa el 

servei, sent aquests els principals objectius de la prova pilot, que finalitza el proper 31 de març de 2018. La 

nova licitació va sortir publicada l’1 de març i el nou contracte s’allargarà fins el 31 de desembre d’aquest 

any. 

Pel que fa a l’activitat del Punt, els primers mesos de 2018 han suposat un salt quantitatiu pel que fa a 

l’atenció a persones usuàries del punt.  També s’ha consolidat el format d’atenció grupal, a partir de 

demandes de les entitats, tant per persones usuàries d’aquestes com per les mateixes tècniques. En el marc 

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/detall-formacio?id=849216


 Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella 15 de març de 2018 

 

de la col·laboració amb el Punt, els sindicats han realitzat tres sortides sindicals en els darrers mesos (Portal 

de l’Àngel i Via Laietana, i les Rambles). Queda pendent concretar una visita nocturna a la Barceloneta. 

Entre els mesos d’octubre i desembre 2017 es van registrar 52 atencions, 32 de les quals van ser individuals i 

20 en sessió grupal. Entre l’1 de gener i el 20 de febrer d’aquest any, 79 atencions han estat registrades, 44 a 

títol individual i 35 en grup. 

En relació al perfil de les persones ateses i el tipus de consulta i atenció, durant 2018: 

● Motiu: acomiadament (27%), seguit de dubtes sobre condicions laborals (20%), salaris o 

reclamacions de quantitat (19%), i dubtes amb la Seguretat Social (14%). 

● Sectors: neteja i cures (22%) i hostaleria (20%). Les dones ateses provenen majoritàriament del 

sector de les cures i l’hostaleria, mentre que els homes són de sectors més diversos. 

● Situació laboral: la majoria treballen per compte aliè, 81,8%. 

● Residència: el 44% són de Ciutat Vella, mentre que el 20% són de fora de la ciutat de Barcelona 

● Sexe: 50% dones i 50% homes 

● Nacionalitat: 59% espanyola, 20% sud o centre Amèrica, 11% Europa, 10% resta del món. 

En quant a la difusió, s’han editat díptics en 7 idiomes (castellà, català, anglès, tagalo, urdú, àrab, bengalí), 

s’estan distribuint a través del Punt, de les entitats, sindicats, OAC, CAP del Gòtic, i la biblioteca Sant Pau-

Santa Creu. S’ha fet un díptic específic sobre el sector hostaleria i turisme -de moment, només disponible en 

català. S’està treballant amb les entitats i xarxes de cures per veure com abordar les problemàtiques 

específiques d’aquest sector, fent un material específic de difusió. A demanda de les entitats, s’ha elaborat i 

s’està repartint un cartell informatiu. Alhora s’han elaborat materials de difusió per la web del PDE i per a la 

premsa local.  

En quant a la governança, el Punt compta amb un Consell Assessor on participa el Districte i Barcelona Activa, 

així com de les diferents xarxes laborals del districte i les organitzacions sindicals i que s’ha reunit ja tres 

vegades des de la seva constitució. En la propera sessió per primera vegada s’incorporarà també la Inspecció 

de Treball. Paral·lelament, a nivell institucional, i amb l’objectiu de coordinar-nos i establir sinèrgies, s’han 

mantingut reunions i/o s’ha fet contacte amb Serveis Socials, OAC i Inspecció de Treball. 

4.2. Programa de Baixos de Protecció Oficial  

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

Protecció Oficial amb l’objectiu de mobilitzar el parc de locals de propietat municipal per posar-los a 

disposició del comerç de proximitat i de les activitats econòmiques prioritàries definides al Pla de 

Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella. 

Aquest mes de març es publicaran les bases per una primera convocatòria amb nou locals que es posaran a 

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

jurídiques) o naturals (autònoms) amb projectes arrelats territorialment. Els locals són propietat de Foment 

de Ciutat o del Patronat Municipal de l’Habitatge i estan situats majoritàriament al Raval Sud (5 locals) i al 

Casc Antic (4 locals). Són els següents: 

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

 

La presentació de sol·licituds per a aquest programa es farà a la seu de Foment de Ciutat, que actuarà com a 

oficina tècnica del programa. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 setmanes durant els mesos 

de març, abril i maig de 2018. Durant aquest termini hi haurà una setmana en què els locals seran visitables 

per totes les persones interessades.  

Les adjudicacions estan previstes per abans de les vacances d’estiu, tot i que en alguns casos dependrà del 

moment en què s’hagin acabat les obres d’adequació dels locals, que preveiem que sigui després de l’estiu 

(cas de Comerç 38 i Carretes 29). 

Les activitats que ofereixin productes i serveis necessaris per al veïnat o les persones que treballen a Ciutat 

Vella dels quals hi ha poca oferta tindran un contracte d’arrendament per un període màxim de 7 anys. 

Les activitats que no ofereixen pròpiament béns i serveis al veïnat de Ciutat Vella o a les persones que hi 

treballen però que fomenten l’economia plural i sostenible tindran un contracte d’arrendament d’un període 

de dos anys, prorrogable fins a tres anys. 

5. ESPAI PÚBLIC  

5.1. Obres en curs actualment  

S’han finalitzat les obres de la plaça Folch i Torres, i del tram de carrer Comerç amb Ribera així com el carril 

per a bicicletes de Josep Carner i les actuacions de millora a la Plaça Reial.  

Segueixen en curs i previstos per el mes d’abril, els treballs de millores i soterrament de l’estació 

transformadora a la Plaça i carrer Arc de Sant Agustí, de reurbanització de la Plaça Hilari Salvadó, i els acabats 

de les diverses voltes en passos coberts; així com les obrers de l’escola bressol a Aurora 24 previstes per 

setembre d’enguany.  

Es preveuen per l’estiu, finalitzar les obres de Sotstinent Navarro, la instal·lació de la recollida selectiva al 

carrer Antic de Sant Joan per connexió amb la xarxa del Born, l’àrea d’esbarjo de gossos a la Barceloneta, la 

zona verda amb jocs del carrer Balboa, i també el Punt Verd de la Barceloneta.  

S’està redactant el projecte de remodelació de la Ronda Sant Antoni, per poder actuar en en tram alliberat 

per el mercat de Sant Antoni quan entri en funcionament, abans de l’estiu. 

Durant el mes d’abril es durà a terme l’enderroc de les finques del carrer Lancaster 22 i 24, donant 

compliment a l’eixamplament de la cantonada d’aquest carrer amb el de l’Arc del Teatre, tal i com ho preveu 

el Pla Urbanístic que afecta la zona. Per tal de fer-ho possible, des de fa més d’un any s’ha estat treballant 

amb el col·lectiu de mares que hi vivien amb les seves famílies per tal de poder-los oferir un allotjament 

alternatiu. Durant el mes de març s’ha dut a terme aquest compromís polític i les 8 unitats de convivència 

amb situacions de vulnerabilitat i menors al seu càrrec s’han mudat als seus nous habitatges.   
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5.2 Aprovació definitiva del Pla d’Usos de Ciutat Vella  

El Pla d’Usos de Ciutat Vella Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats 

del Districte de Ciutat Vella, més conegut com Pla d'usos, va ser  aprovat pel Consell Plenari de l'Ajuntament 

de Barcelona el dia 23 de febrer de 2018.  Aquest pla d’usos s’aplicarà a partir de la seva publicació als 

butlletins oficials. 

Aquest és el sisè Pla d’Usos que té Ciutat Vella, i el primer aprovat després de diverses sentències que 

anul·len la totalitat del Pla de 2013. El nou document s’ha elaborat amb la voluntat de donar resposta a les 

necessitats actuals del veïnat, per tal que aquest no se senti desplaçat a causa del monocultiu d’usos turístics 

i orientats cap a l’oci nocturn del territori després d’uns anys en els que han aparegut activitats diferents a 

les habituals i en el que l’impacte del soroll ha estat més acusat en la salut veïnal..  

Així, amb el nou planejament proposat els principals objectius a acomplir són:  

● Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat comercial de 

Ciutat Vella. 

● Assolir major precisió en la regulació dels establiments, treballant parcel·la a parcel·la i edifici a 

edifici. 

● Permetre, d’una banda, la implantació d’activitats quan el teixit urbà encara ho admeti; i, d’altra, la 

restricció d’activitats quan la concentració d’aquestes desafavoreixi la mixtura.  

● Assegurar la comprensió dels instruments normatius per part de tots els agents.  

El document que s’ha aprova definitivament compta amb algunes modificacions respecte a l’inicial després 

del procés d’exposició pública. Aquestes són: 

● S’incorpora una nova condició a complir per algunes activitats -la de superfície mínima, de 50m2- a 

les ja fixades en el document aprovat inicialment (densitat, superfície màxima, edifici vulnerable i 

amplada de viari).  

● S’incrementa la superfície màxima per a la implantació de nous restaurants, que passa dels 100 m2 

de l’aprovació inicial, als 150 m2 en la definitiva. 

● Es permet l’obertura de supermercats amb més de 400 m2, que estaven prohibides en el document 

inicial, sempre i quan s’obrin a carrers de més de 7 metres d’amplada.  

● Les activitats complementàries passen a tenir una superfície màxima del 25% de la principal, al 

document inicial era del 15%, i poden tenir entrada des de la via pública, tot i que és preferible que 

l’entrada es faci des de l’activitat principal.  

● Les noves activitats no podran comptar amb magatzems adjacents i els hauran d’incloure dins de 

l’establiment..  

● Les activitats existents i disconformes poden fer obres no estructurals.  

● A més, els establiments han de comptar amb una cèdula a la porta del local a la que s’especifiqui 

l’activitat, el titular, la superfície útil i les característiques que es considerin necessàries per al control 

i identificació del mateix.  

Una de les principals novetats d’aquest pla és que les activitats es divideixen en dos grans grups d’acord amb 

quin és el seu impacte nocturn. En el cas de les activitats amb impacte nocturn, s’aplicaran unes condicions 

més restrictives per tal de garantir el descans del veïnat i la convivència. El document divideix entre les 

activitats diürnes (esportives; culturals i socials; establiments alimentaris de venda personalitzada, en règim 

d’autoservei, individuals, multisectorials o polivalents...) i les nocturnes (equipaments comunitaris; activitats 

musicals i de restauració; jocs i atracció; audiovisuals; i botigues de conveniència).  
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Així, s’apliquen condicions més flexibles als establiments culturals (centres de difusió cultural, museus, sales 

d’exposicions...), espectacles sense impacte acústic (cinemes, teatres o circs) i al comerç de proximitat 

(fruiteries, peixateries, carnisseries...) per tal d’afavorir la seva implantació al territori. Això es fa mitjançant 

l’aplicació de la condició de densitat.  

D’altra banda, el document planteja que no es permeti l’obertura de nous vinculats a l’oci nocturn 

(discoteques, sales de festes...), els relacionats amb els jocs i atraccions (bingos, casinos o sales recreatives) i 

els audiovisuals (locutoris, karaokes...).  

A més, aquest és el primer Pla d’usos que regula les activitats vinculades amb la mobilitat i els serveis 

turístics. En el cas dels segons, no serà possible obrir-ne de nous. Aquí estem parlant de magatzems per 

equipatges, establiments de venda de tiquets i oficines o punts d’informació turística. 

Pel que fa als establiments relacionats amb l’exposició, venda i lloguer de vehicles que només podran situar-

se en les finques que donin front als recorreguts autoritzats per l’Ordenança de circulació de vianants i 

vehicles de Barcelona i hauran de tenir una superfície destinada a l’aparcament i prova dels vehicles a 

l’interior del local.  

Així, la regulació de les activitats al districte de Ciutat Vella es durà a terme en base a cinc eixos que el 

diferencien dels plans d’usos que el precedien i que són la creació d’una zona única i l’aplicació de les 

condicions de densitat, amplada de viari, superfície màxima, superfície mínima i edifici vulnerable. 

5.3. Aprovació definitiva del Pla de Protecció de Cases-Fàbrica del Raval   

L’aprovació definitiva de la Modificació del Pla Especial de Protecció de patrimoni Històric Artístic, relativa a 

les cases fàbrica del Raval va més enllà de l’habitual protecció del patrimoni basant-se en criteris artístics o 

estètics per protegir un patrimoni industrial que ha conformat econòmicament i social el Raval que avui 

coneixem. Amb la protecció de les cases-fàbrica es posa en valor l’estructura social que ha construït el barri 

que coneixem. 

Fa més d’un any ja es va iniciar la protecció d’aquests immobles amb la suspensió de llicències d’obra sobre 

38 peces industrials encara edificades en aquest àmbit que corrien el risc de ser malmeses. Des d’aleshores, 

es va fer un estudi detallat per conèixer el valor patrimonial d’un total de 64 emplaçaments que incloïa, a 

més de les 38 de la suspensió inicial, altres cases-fàbrica que ja estaven catalogades però que es va valorar la 

seva inclusió al pla per reforçar-ne el nivell de protecció atenent el seu origen com a tipologia industrial. 

Del total d’elements estudiats, 7 ja estaven protegits –6 com a B i 1 com C– i ara se’n protegeixen 19 més. 

Del total de 26, per a 9 d’ells es determina el nivell B –Bé Cultural d’Interès Local– que, d’acord a la Llei de 

Patrimoni, tenen un alt grau de significació i importància i s’han conservat amb una gran integritat tipològica 

i històrico-artística. Per als altres 17, s’estableix una protecció de nivell C, que comporta la seva preservació 

tot i que poden haver estat sotmesos a transformacions importants que modifiquen la seva integritat 

original. Aquest balanç final inclou 2 elements per als quals inicialment s’havia proposat el nivell C i que han 

passat a B després de la fase d’informació pública. 

Per als edificis protegits, el pla evita que es pugui augmentar el volum edificat i estableix que els espais 

industrials diàfans s’han de conservar. Pel que fa als usos, es condiciona l’establiment de tots aquells que 

puguin ser perjudicials per a la conservació dels valors de l’edifici protegit. Per tant, no s’accepta la 

compartimentació en diversos locals d’oficines, comercials, habitatges, etc. I no s'admet habitatge de nova 
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creació en els edificis protegits interiors del pati d'illa ni en planta baixa si comporta l’alteració dels valors 

espacials de les naus. 

 

 

A banda, es reforça l’estudi previ per a la resta d’immobles, que al Raval com a la resta de Ciutat Vella 

queden amb nivell D, ja que el pla indica que caldrà un estudi previ en cas de gran transformació, demolició o 

rehabilitació que permeti trobar possibles elements a incorporar en els projectes, i deixa la porta oberta a la 

seva futura protecció en cas que l’interès del conjunt així ho demani. 

La relació final de cases-fàbriques que es protegeix amb nivells B i C al Raval és la següent: 

 

 

5.4. Indicadors i òrgans de seguretat 

La Junta Local de Seguretat de Ciutat  Vella es va reunir per darrera vegada el 16 de gener de 2018. A la Junta 

es va fer una exposició de dades policials del conjunt de l’activitat del 2017, així com de les problemàtiques 

més rellevants al districte de Ciutat Vella. De la mateixa forma, a les Taules de Prevenció i Seguretat de febrer 

de 201  es va aprofitar per fer una valoració global de l’any 2017.  
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Abans d’iniciar l’anàlisi, tant la Guàrdia Urbana com el Cos de Mossos d’Esquadra van exposar que l’any 2017 

ha de ser avaluat considerant un biaix important en l’activitat policial. La major part dels indicadors van 

restar condicionats per l’atemptat terrorista del 17 d’agost a Les Rambles i també pel conjunt de 

circumstàncies que varen envoltar a les mobilitzacions socials de l’1 d’octubre i els seus efectes posteriors 

fins les eleccions autonòmiques del mes de desembre. 

Al conjunt de la Ciutat s’incrementà un 6% la demanda de servei al 092/112 al llarg del 2017, que és una 

tendència sostinguda els darrers anys. Les demandes més habituals estan relacionades amb les molèsties. La 

demanda específicament relacionada amb el soroll a Ciutat Vella augmenta un 1,2% (si bé la xifra absoluta 

gairebé és idèntica, de 12.329 a 12.477). Els incidents (serveis que fa la GUB, ja sigui d’ofici o via 092/112) al 

2017 s’han incrementat un 7 % al conjunt de la ciutat i al districte un 4 %, confirmant la tendència sostinguda 

els darrers anys.  

La demanda relacionada específicament amb els HUT al 2017 es manté exactament igual que a l’any anterior 

a la ciutat mentre cau un 7 % a la Barceloneta. La GUB de Ciutat Vella ha augmentat les actes d’inspecció a 

HUT’s un 54 %, el que significa que hi ha un esforç de control que podria haver contribuït a aquesta baixada 

de la demanda. 

Respecte la venda ambulant al 2017, s’ha donat un increment de la demanda al 092/112 d’un 30 % a nivell 

de ciutat, mentre al districte l’augment és menor, d’un 14 %. El total de denúncies per venda ambulant que 

fan totes les unitats i torns a Ciutat Vella ha baixa un 19 %  

Les llaunes comissades també han baixat un 4,7 %, si bé s’han intervingut 303.500 unitats.  

L’activitat relacionada amb les infraccions en matèria de convivència i civisme han estat particularment 

afectada pels esdeveniments d’agost i del darrer trimestre. 

Pel que fa a la seguretat ciutadana, els fets coneguts per la policia (és a dir que es denuncien o que es 

coneixen d’ofici) han augmentat un 7% a la ciutat i un 8% a Ciutat Vella, en bona mesura per la incidència 

dels furts, que han augmentat un 7% i representen gairebé el 75 % del total.  

Taules de Seguretat i Prevenció 

Aquest 2018 hem celebrat tres reunions de taules de seguretat, i vam haver de cancel·lar la convocatòria de 
la Taula del Raval donada l’alerta meteorològica del dia per al que estava convocada, properament es 
convocarà una nova data. Les de la resta de barris es van celebrar: 

- Taula de Seguretat i Prevenció del Gòtic: 13 de febrer 
- Taula de Seguretat i Prevenció del Casc Antic: 13 de febrer 
- Taula de Seguretat i Prevenció de la Barceloneta: 20 de febrer 

5.5 Pla de xoc en relació a la problemàtica de venda de drogues  

A continuació es presenta una síntesi, per àmbits, de les actuacions dutes a terme en el marc del Pla de Xoc 

en els darrers mesos, així com el resultat de les mateixes. Es va presentar un informe amb informació més 

detallada a la comissió de seguiment de la problemàtica realitzada el 18 de gener de 2018 amb la participació 

de veïns i entitats afectades, sindicatura de greuges de Barcelona, grups polítics i les diferents 

administracions implicades, que s’ajunta al final d’aquest document. 
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En matèria de salut: 

- des de l’estiu de 2016 s’amplia l’horari d’obertura del Centre d’Atenció i Seguiment Baluard, essent 

actualment de 7 del matí a 10 del vespre de dilluns a diumenge. 

- des de l’estiu de 2016, i des del mes de juny de 2017 de forma estable, s’incrementa el  nombre 

d’educadors i educadores de carrer de l’ASPB, així com els seus horaris, passant de tenir 10 

educadors/es a 23 en l’actualitat. Amb l’ampliació es cobreixen torns durant el matí, la tarda i la nit, 

inclosos els caps de setmana. 

- a partir del 2 d’octubre de 2017 el CAS Baluard s’ha traslladat a la seva nova ubicació a l’edifici 

Peracamps, la qual cosa ha permès ampliar des de 2018 la seva cartera de serveis oferint els 

programes de tractament i passant a ser així un centre d’atenció integral.  

En l’àmbit de seguretat, Mossos d’Esquadra (PG-ME) i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) continuen 

treballant de manera conjunta i coordinada l’abordatge de les diverses facetes conflictives i il·legals 

derivades d’aquesta problemàtica.  

En relació al resultat de les accions d’investigació, durant el 2017 es van efectuar 46 entrades a domicili al 

districte de Ciutat Vella, el 78% de les quals al barri del Raval, amb un total de 60 persones detingudes. En les 

primeres 6 setmanes de 2018 s’han realitzat 8 entrades a domicilis amb 15 detinguts més.  

Pel que fa al reforç a les accions de prevenció i dissuasió i a l’increment de recursos policials destinats al 

Raval, en els darrers mesos: 

- s’han doblat efectius, 

- s’ha incrementat l’equip de la GUB dedicat a la col·laboració amb el cos de ME en la investigació en 

salut pública. El Grup de Delinqüència Urbana també va estar especialment dedicat al Pla de Xoc de 

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

traficava i afavorir una millora de la convivència als carrers més afectats. Es van invertir 3000 hores 

en aquest servei no uniformat. 

- A banda dels recursos ordinaris, s’ha donat un increment de servei consistent en 6 agents uniformats 

en torn de 12 hores al Raval, i de 4 agents en cap de setmana, el que suposa un total de 72 hores 

més de servei per dia. s’han fet més de 6.500 hores. 

Addicionalment: 

- s’ha intensificat la proactivitat i la relació amb els Jutjats, 

- es tractar el problema a la Junta Local de Seguretat tant de Barcelona com de Ciutat Vella, 

- i per augmentar l’efectivitat de les intervencions policials, s’ha implementat un protocol de 

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

a agilitzar al màxim el tapiat de pisos intervinguts per evitar noves ocupacions. Des de principis 

d’estiu s’ha intervingut a 7 pisos o locals en aquest sentit, als carrers de Sant Gil, Cardona, Carretes, 

Picalquers, en Roig i Botella. 

També es van atendre 18 trucades per molèsties de convivència i infraccions a les ordenances relacionades 

amb consumidors de drogues i 3 trucades per intents d’ocupació il·legal de propietats particulars (dues van 

ser certes i es van evitar). 

En l’àmbit d’habitatge s’ha estat treballant per mobilitzar pisos buits  i/o ocupats amb finalitat de la venda de 

drogues, dedicant-hi des de juliol de 2017 un equip específic. A partir del cens de pisos buits elaborat durant 

el 2017 a iniciativa de la Regidoria d’Habitatge i rehabilitació, s’han examinat 52 habitatges propietat 
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d’entitats financeres per a valorar la instrucció d’expedients de disciplina d’habitatge per la desocupació 

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

El cens va identificar inicialment 128 pisos buits d’interès en les tres zones del pla de xoc. En els darrers 

mesos s’ha anat ampliant el nombre de pisos identificats, alhora que s’ha ampliat l’abast al conjunt del barri 

del Raval. Fins al moment, s’està treballant amb un total de 269 pisos, en una llista dinàmica i canviant. 

 

 

 

Fins al moment se n’han contactat amb 161 propietaris d’habitatges. S’ha aconseguit l’acord de 36 d’ells per 

a poder-los destinar a la borsa de lloguer de l’Ajuntament, dels quals ja s’han formalitzat 10 cessions. 

També s’està treballant en la coordinació amb els serveis d’inspecció per tal d’afrontar les problemàtiques 

d’insalubritat i/o inhabilitat que es produeixen en pisos on es dóna venda i consum, instant a la propietat per 

a que se’n faci càrrec. Aquestes problemàtiques també s’abordaran mitjançant el programa de rehabilitació 

de finques d’alta complexitat del Pla de Barris, incorporant-hi en la mesura del possible els edificis que 

pateixen aquesta problemàtica. 

Pel que fa a les actuacions d’intervenció a l’espai públic per tal de millorar la percepció del veïnat i revertir la 

sensació d’inseguretat i degradació, d’una banda: 
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- s’ha reforçat la campanya de sensibilització de ciutat, amb una actuació intensiva dos dies a la 

setmana, 

- s’han distribuït cartells de reforç sobre la recollida de neteja, 

- des del juliol de 2017, s’han reforçat els serveis de: recollida de xeringues (d’1 a 2 cops al dia), neteja 

a pressió amb aigua  (ampliant la freqüència i els carrers), retirada de bosses i buidat de papereres (3 

passades mínimes diàries), i retirada de mobles de matí i de tarda, ampliació d’horaris del servei 

ordinari als matins. A més, s’ha creat un nou servei específic que va fent rotació per aquests espais 

prioritaris. 

Pel que fa al manteniment de l’espai públic, es va realitzar una auditoria de les millores a incorporar a les 

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

prioritzacions dels tècnics/es de barri i la Guàrdia Urbana. Fins al moment, a les zones 1, 2 i 3 s’han planificat 

43 intervencions, de les quals  38 ja estan executades.  

5.6. Pla de veïnatge  

Actualment, i coincidint amb els mesos d’hivern, tenim un total de 5 equips treballant al carrer, d’aquests 3 

ho fan en horari diürn de dilluns a divendres i 2 ho fan en horari nocturn de dijous a dissabte. En total durant 

els mesos de gener i febrer s’han treballat un total de 978,5 hores en el conjunt del districte, repartides de la 

següent manera: 

 
 

Els equips treballen en el conjunt del territori però a partir de les problemàtiques que es van detectant es 

defineixen diferents zones d’intervenció prioritària on es concentra principalment la feina desenvolupada 

pels Tècnics d’Intervenció Social. Actualment, les zones d’intervenció prioritària sobre les que estem 

treballant son: 

- Raval 

o Jardins Dolors Aleu 

o Plaça Folch i Torres 

o Jardins de Sant Pau del Camp 

- Gòtic 

o Salvador Aulet/Pl Traginers 

- Barceloneta: 

o Plaça Charles Darwin 

o Plaça Poeta Boscà 

o Parc de la Barceloneta 

- Casc Antic 

o Passeig Lluís Companys 

o Carders 
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A data d’avui, podem dir que la zona més problemàtica pel que fa a espai públic la podem situar a la zona 

dels Jardins de Sant Pau on es concentren multitud de problemàtiques. És per aquest motiu que en els 

darrers mesos s’ha estat definint un Pla d’Actuació en aquesta zona per tal de dur a terme una actuació 

transversal i coordinada per part dels diferents serveis municipals (GUB, neteja, Salut, OPAI, SIS, Pla de 

Veïnatge), incorporant intervencions  a l’espai físic, alhora que s’han incrementat les hores de dinamitzadció 

per tal de millorar el treball comunitari que s’està realitzant. 

En el període gener- febrer s’han dut a terme un total de 1299 intervencions. Si ens fixem en el gràfic podem 

veure que les actuacions més nombroses han estat aquelles relacionades amb els col·lectius més vulnerables 

i amb risc d’exclusió social, en total 384 a nivell de districte. Si ens fixem per barris aquest comportament 

s’ha donat a tots els barris excepte a la Barceloneta. Aquesta actuació consisteix tant en l’oferiment dels 

diferents serveis existents per a aquests col·lectius com intervencions concretes sobre actituds que 

provoquen usos excloents a l’espai públic. En segon lloc trobem les actuacions relacionades amb la neteja tot 

i que a la Barceloneta aquest ítem és el que es situa en primer lloc a nivell intern del barri. 

Les pernoctes tant diürnes com nocturnes es troben en el tercer lloc a nivell d’intervencions. El barri on 

aquestes son més nombroses és el Raval seguit del Casc Antic on aquesta és la segona problemàtica més 

important atenent al nombre d’intervencions. 

 

 

6. PLA DE  BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD  

Pel que refereix a l’estat de desenvolupament de les accions de Pla de Barris Raval Sud i Gòtic Sud: 

En l’àmbit dels Drets socials  s’està avançant amb projectes derivats dels processos de salut comunitària com 

els ja esmentats anteriorment. S’ha publicat el concurs d’arquitectura del Borsí per a realitzar la futura 

ampliació de la Biblioteca Andreu Nin i la posada en marxa d’un equipament veïnal. S’han fet públic els eixos 

temàtics del futur equipament de Can 60, memòria i joves i s’ha iniciat el procés de foment de la participació 

juvenil vinculat al futur espai, amb activitats estables al centre de la Rambla del Raval fins l’estiu. S’avança en 

els diversos projectes per l’enfortiment de xarxes comunitàries del Gòtic com són la Xarxa Laboral, la taula de 

salut comunitària, així com la continuïtat de les tasques de dinamització en clau esportiu i intercultural.  Es 

continua amb el programa l’ajudes a la rehabilitació de finques d’alta complexitat, treballant amb els veïns i 
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veïnes per a organitzar les comunitats de propietaris, acordar la intervenció i establir els costos i viabilitat de 

la rehabilitació. 

En matèria d’Educació via el CEB s’ha el material TIC a diversos centres de l’àmbit del Pla de Barris durant el 

2017. S’està treballant amb les AMPAs i direccions dels centres diverses línies de treball conjunt com són 

ampliació d’horaris d’acollida a alguns centres o el redisseny de les entrades dels centres escolars. S’ha creat 

i convocat la primera sessió de la Comissió de Treball Projectes Educatius Comunitaris del Pla de Barris a 

través de la que s’articularà el seguiment, impuls i desplegament dels projectes referents a la línia d’educació 

comunitària del Pla de Barris. 

En l’àmbit de l’Activitat econòmica s’estan fent les tasques prèvies per a la compra de locals en planta baixa 

pel programa BPO. Es començarà aquest mes de març l’obra de rehabilitació dels tres pisos del gòtic que 

tindran ús social per a gent gran usuaris de Serveis Socials i FiBS (Fundació Família i Benestar Social) amb un 

procés de formació i inserció laboral d’entitats del barri. S’ha renovat i ampliat les tasques de la figura de 

dinamitzador comercial en llengua diversa desplegada amb una entitat del territori. Iniciada la fase primera 

del procés de formació i acompanyament a l’autoocupació de joves vinculat a la gestió d’infrastructura 

necessària per actes a la via pública. S’han començat el reforç a 8 projectes del Raval en el marc de 

l’economia cooperativa social i solidària conjuntament amb Barcelona Activa. 

En matèria d’ecologia urbana S’està coordinant el projecte executiu de Rambla Raval- Vázquez Montalbán- 

Salvador Seguí i el projecte dels nous Jardins de Voltes d’en Cirés, on s’ha iniciat la dinamització cultural per 

part de les entitats i serveis del lloc fins a l’estiu abans de les obres. Es continua en el disseny de Port(a) 

veïnal treballant coordinadament a dos escales, l’acotada a la balconada per fer el seu ús més agradable i útil 

pel veïnat en clau lúdic-esportiva de baix impacte i en la concepció del Pla general d’usos i les directrius de 

ciutat. S’està tancant l’avantprojecte de la intervenció a la plaça Sant Miquel. 
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7. FESTES MAJORS O FESTIVITATS  

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

Data inici Data 
finalització 

Activitat Entitat Lloc 
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Gòtic 

Data inici Data 
finalització 

Activitat Entitat Lloc 
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Barceloneta 

Data inici Data 
finalització 

Activitat Entitat Lloc 
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Raval 

Data inici Data 
finalització 

Activitat Entitat Lloc 
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8. ANNEX: Informe “Situació actual de la problemàtica de les drogues al Raval i intervencions 

realitzades” 

 

S’adjunta aquí l’informe elaborat per a la Comissió de seguiment de la problemàtica de les drogues al Raval 

celebrada el 18/1/2018. Inclou dades actualitzades a data de 13 de febrer de 2018 

1. Diagnòstic  

Des de l’estiu de 2015 s’ha incrementat la demanda d’actuacions relacionades amb el tràfic i el consum de 

drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval.  

Si bé la presència de tràfic i consum de drogues ha estat una constant històrica a aquesta part de la ciutat, no 

és menys cert que determinades substàncies i formes de consum pateixen canvis i això s’ha produït a Ciutat 

Vella en els darrers dos anys.  

A continuació es fa una primera mirada general a la ciutat de Barcelona per seguir amb una descripció 

centrada en el districte de Ciutat Vella.  

Abordatge a les drogodependències a la ciutat de Barcelona 

L’any 2004 va iniciar-se la implantació del model d’atenció integral a les drogodependències a la ciutat, i es 

varen anar obrint progressivament diferents Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) integrals d’abordatge de les 

drogodependències, model que ha situat la ciutat de Barcelona com a capdavantera en les polítiques de 

prevenció, atenció i reducció del dany que provoca aquesta malaltia. En gran part degut a això, a partir del 

2005 es va observar com anaven disminuint els indicadors relacionats amb problemàtica de consum de 

drogues en l’espai públic (principalment l’indicador de xeringues recollides en l’espai públic). (Figura 1) 

Figura 1. Evolució de les xeringues recollides a la via pública* segons districte i mes. Barcelona 2004- 
agost 2017.  
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Font: ASPB. *Les xeringues són recollides pels serveis de salut, de neteja i de parc i jardins.  

 

Els recursos de drogues (CAS o Centres d’Atenció i Seguiment de drogodependències) són centres sanitaris 

on treballen professionals de la psiquiatria, medicina, psicologia, infermeria, i educació i treball social. El seu 

objectiu es per una banda ajudar als consumidors/es de drogues a deixar de consumir i, per l’altra, en els 

casos de les persones que encara no poden deixar el consum actiu de substàncies, reduir l’impacte que 

aquest consum provoca sobre sí mateixos i sobre l’entorn, i s’ofereix espais nomenats de ”reducció de 

danys”, amb una àmplia oferta de serveis: espais de consum supervisat, espais de “calor i cafè” on és més 

fàcil establir contactes que permetin la intervenció sociosanitària, espais de dutxes, tallers de prevenció de 

les sobredosis, tractaments supervisats i prevenció i seguiment d’altres malalties com les la tuberculosi, el 

VIH i la Hepatitis o patologies mentals. A Barcelona hi ha 14 CAS, dels quals 7 ofereixen la cartera de serveis 

completa, incloent els programes de reducció de danys i els tractaments per drogues (Baluard, Lluís 

Companys Sants, Sarrià, Vall d’Hebron, Garbivent, Fòrum). (Figura 2) 

Figura 2. Recursos de drogodependències. Barcelona 2017. 

 

 

A nivell de ciutat les dades existents mostren que el consum d’heroïna està força estable , com es pot veure 

en el gràfic 4, on es representen els inicis de tractament en els CAS segons la substància que els motiva. 

L’alcohol és la primera, seguida per la cocaïna i la heroïna. 
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Figura 3. Evolució dels inicis de tractament per trastorn d’ús de substàncies segons substància que motiva 
l’inici i any, per sexe. Barcelona 1997-2016  

 

 

Una altra aproximació per veure si el consum de drogues endovenós augmenta o no a la ciutat la obtenim 

amb el nombre total de xeringues, tenint en compte les que es retornen en el Programa d’Intercanvi de 

Xeringues (PIX) a més de les que es recullen a l’espai públic. A la figura 4 es mostra l'evolució de la estimació 

del total de xeringues que s'han utilitzat a Barcelona pel consum injectat de drogues en el període 2004-

2017. Aquesta estimació es fa a partir de les xeringues retornades en els Programes d'intercanvi de xeringues 

(sales de consum supervisat, farmàcies i educadors de salut) i de les que s'han recollit en la via pública. En el 

global del període hi ha una disminució, però els anys 2016 i 2017 s'observa un increment respecte als 

anys 2014 i 2015. 
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Figura 4. Evolució de la estimació dels consums de drogues per via injectada, calculat a partir de les 
xeringues recollides a la via pública més les xeringues retornades després del seu ús. Barcelona 2004-2017  

 

 

Abans de passar al següent apartat, un breu apunt sobre el “Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-

2020”, aprovat al Plenari municipal  del 6 d’octubre de 2017 amb un ampli consens. Aquest pla, el 9è que 

s’elabora a la ciutat, dona continuïtat a 30 anys de polítiques municipals per combatre les addicions posant 

un accent especial en la prevenció, la lluita contra l’estigma, el consum excessiu d’alcohol, les desigualtats de 

gènere i introdueix substàncies o problemàtiques noves que no són tan conegudes. Busca prevenir i reduir el 

consum de drogues tant il·lícites com substàncies amb circulació legal -especialment l’alcohol i els fàrmacs-, i 

rebaixar les seves repercussions negatives en la comunitat, en forma de malaltia i mortalitat associades així 

com d’altres problemàtiques. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha estat l’encarregada de 

coordinar l’elaboració del Pla i de facilitar la participació de ciutadania i professionals, si bé el pla ha comptat 

també amb la participació del Consorci Sanitari de Barcelona i la Subdirecció de Drogodependències del 

departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Situació al districte de Ciutat Vella 

En els darrers dos anys, s’han donat canvis en la distribució de la venda – i per tant, del consum– de drogues 

il·legals, fet que ha repercutit especialment al barri del Raval, a més d’altres municipis de l’entorn com és el 

cas de Badalona. L’increment en unes zones ha estat acompanyat del descens en altres, i per exemple, hem 

vist zones de Barcelona, com Sant Andreu o Nou Barris, en que s’ha reduït ja que han minvat molt el valors 

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

la situació del mercat immobiliari. La venda de droga és un fenomen complex que no té una única explicació. 

Les dades de xeringues recuperades al carrer mostren aquest canvi entre barris, alhora que mostren el 

caràcter estacional amb augments en els mesos d’estiu (especialment degut a persones que estan de pas per 

la ciutat). Així, en l’indicador que utilitzem per mesurar l’impacte de consum endovenós de drogues en 

l’espai públic (xeringues recollides a l’espai públic), en els anys 2016 i 2017 s’ha produït un increment en el 

districte de Ciutat Vella (figura 1). Si al 2004 es recollien a la ciutat de Barcelona més de 120.000 xeringues a 
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la via pública,  l’any 2017 s’han recollit 31.012 xeringues (reducció del 74%). Aquest impacte a  l’espai públic 

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

el mes de juliol, i des de llavors ha hagut una reducció continuada a nivell de ciutat i també al districte de 

Ciutat Vella com es mostrava a la figura 1.  

Figura 5. Evolució de les xeringues recollides a la via publica segons districte i any. Barcelona 2005- 2017.  

 

 

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

fet que hi hagi pisos en els que propietaris, especialment aquells que contemplen l’habitatge com una 

inversió i no com un bé fonamental, no se’n fan càrrec, el que facilita que siguin ocupats per a la finalitat de 

la venda de drogues. Per això la mobilització dels pisos buits o ocupats amb finalitats delinqüencials ha de ser 

una de les estratègies fonamentals per a afrontar aquesta problemàtica d’arrel.   

Des de una perspectiva policial, la problemàtica dels pisos delinqüencials a Raval comporta grans dificultats 

per atacar el fenomen. En primer lloc és un àmbit en que la coordinació i cooperació interinstitucional i 

interdepartamental és imprescindible per millorar la situació. El cos de Mossos d’Esquadra és el cos que per 

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

infraccions contra la salut pública. La Guàrdia Urbana, per tant, té la responsabilitat de col·laborar i treballar 

conjuntament en matèria d’investigació amb els Mossos d’Esquadra, col·laboració que és positiva i està 

donant resultats.  

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

salut, policia, treballadors/es socials, veïnat i consumidors de drogues, pot afectar de forma important a les 

estratègies de rehabilitació i recuperació d’usuaris/es, així com als vincles amb els professionals que els 

atenen. 

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

caràcter especialment protegit del domicili. Es requereix d’un període intens d’acumulació de càrrega de 
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prova per aconseguir aquesta autorització, amb manifestacions dels compradors i identificació dels autors 

del fets. Aquesta tasca, per la seva naturalesa, és complicada per les limitacions pròpies de l’espai que 

s’investiga i s’ha de treballar de combinar la presència de paisà amb la presència uniformada, ja que la 

detecció per part dels autors dels funcionaris policials fa que abandonin la pràctica i es traslladin a un altre 

lloc.  

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

consideració en molts casos del pis on es fa l’activitat il·legal com a domicili (ja sigui ocupat o no), fa que no 

sigui inhabitual que un cop posats en llibertat el autors dels fets tornin al mateix lloc, o el pis sigui ocupat de 

nou per altres persones, fet que provoca la sensació entre els veïns que l’acció de la policia no ha estat 

efectiva. En aquest sentit, és clau la coordinació de les investigacions en matèria de salut pública amb els 

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

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

mobilització dels pisos per a que siguin utilitzats com a habitatge.  

2. Actuacions  

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

a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval, especialment en l’àmbit de la seguretat, la salut, la intervenció 

en l’habitatge i la millora de l’espai públic.  

Des de la tardor de 2016 s’està intervenint específicament al Raval sud, a l’àrea al voltant del Centre 

d’Atenció i Seguiment (CAS) Baluard, per tal de minimitzar l’impacte de l’equipament a l’entorn i respondre a 

les preocupacions veïnals, i a la vegada acompanyar el procés de trasllat del CAS des de la plaça Blanquerna 

als jardins de Dolors Aleu i garantir el bon desplegament dels diferents serveis implicats.  

Així, a finals de 2016 i fins desembre de 2017 es va activar l'actuació de l'equip del Servei d’Intervenció en 

l’Espai Públic de l’Ajuntament per tal de definir actuacions a treballar tant a nivell comunitari com dels 

serveis municipals implicats. A la vegada, es van establir diferents espais de coordinació i treball: 

 Comissió de Seguiment, composada per entitats, veïnat, comerciants i serveis municipals implicats 

(Districte, salut, servei d’intervenció a l’espai públic, GUB). 

 Comissió d'Espai Públic, amb l'encàrrec de valorar el possible impacte del trasllat en l'espai públic i 

fer propostes de millora, tant a nivell físic, com de neteja, manteniment i canvis en protocols 

d’intervenció municipals. Composada per diferents serveis amb presència intensiva a la zona.   
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 Comissió de valoració de casos individuals, amb l'objectiu d’analitzar la situació dels usuaris i usuàries 

de Baluard que pernocten a la via pública per tal definir actuacions coordinades des dels diferents 

serveis i augmentar l’eficàcia de la intervenció.  

 A partir de l'obertura del nou recurs el passat 2 d'octubre de 2017 es va crear un equip de seguiment 

que es reuneix periòdicament per tal de valorar l’evolució de la situació, amb capacitat per tal de fer 

propostes de modificació en l'actuació dels diferents serveis.  

Addicionalment, a mitjans de 2017 es va elaborar un PLA DE XOC ESPECÍFIC I INTEGRAL per a sistematitzar i 

reforçar les actuacions les actuacions en el camp de l’habitatge, l’espai públic, la prevenció i la seguretat, al 

qual es va dedicar recursos específics addicionals. Alhora, es van delimitar noves àrees d’atenció especial en 

les que dur a terme una actuació més intensa, que al llarg dels darrers mesos s’han anat revisant en funció de 

com ha anat evolucionant la problemàtica.  

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

 Zona 1: Carrer d’En Roig, Picalquers, Malnom, Riera Baixa, Egipcíaques, Jardins de Rubió i Lluch, entre c/ 

Hospital i c/ Carme (des de juliol de 2017) 

 Zona 2: c/ Riereta, c/ Reina Amàlia, c/ Vistalegre, c/ Cera, c/ Aurora, c/ Sant Pacià  

 Zona 3: c/ Paloma, c/ Lleó, c/ Lluna, c/ de Guifré, c/ Cardona, c/ Sant Erasme, c/ Sant Gil, c/ Nou de Dulce  

 Zona 4: Entorns de Baluard. c/ Nou de la Rambla, c/Tàpies, c/ Santa Madrona, AV. Paral·lel, c/ Portal de 

Santa Madrona, Rambla.  

 
Plànols 1: Zones d’intervenció intensiva del Pla de xoc   

 

A continuació es presenten les actuacions i resultats de les actuacions dutes a terme fins a data de gener de 

2018, en els diferents àmbits d’intervenció.    
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2.1 Salut  

Per fer front a la problemàtica en els darrer anys s’han anat incrementat els recursos de salut a Ciutat Vella, 

principalment al Raval, tant pel que fa als serveis d’atenció, als educadors/es de carrer així com als 

programes de prevenció. 

a. Com a mesura per pal·liar l’increment de persones consumint a la via pública des de l’estiu de l’any 

2016 es va incrementar l’horari del Centre d’Atenció i Seguiment Baluard, essent actualment de 7 

del matí a 10 del vespre de dilluns a diumenge. En aquest recurs es pot fer consum supervisat i 

higiènic de la substancia per via injectada que hagi comprat prèviament l’usuari, reduint així el 

possible dany en la salut del consumidor/a i del conjunt del veïnat. Allà també es pot rebre atenció 

sanitària i socioeducativa, i s’estableix una via de contacte amb els consumidors i consumidores de 

drogues per tal de promoure el control del consum inicialment i també les possibilitats d’iniciar 

tractament i poder establir derivacions amb els serveis socials i d’altre tipus de serveis de 

l’ajuntament i de la resta de serveis públics. 

b. Des de l’estiu de 2016 s’han incrementat el nombre i horaris dels educadors i educadores de carrer 

de l’Agència de Salut Pública de Barcelona destinats a Ciutat Vella i al Raval, inicialment mitjançant 

la reubicació d’efectius des d’altres zones de la ciutat, i des del mes de juny de 2017 de forma 

estable. De 10 educadors/es s’ha passat a tenir-ne actualment 23, que cobreixen també el servei 

durant el cap de setmana, el qual fins aleshores no es cobria.  

Aquests educadors/es de salut tenen com objectiu contactar amb els i les usuàries a la via pública, 

dirigir-los cap als recursos de reducció de danys, minimitzar la presència de xeringues a carrer i 

contactar amb la ciutadania per tal de copsar neguits, detectar zones de consum o problemes 

relacionats amb el mateix i parlar amb diferents actors de la zona (farmàcies, cossos de seguretat, 

comerciants, serveis i equipaments, xarxa comunitària, etc.).   

 Amb l’ampliació es cobreixen torns durant el matí, la tarda i la nit, inclosos els caps de 

setmana. Donen servei al conjunt del districte però s’enfoquen principalment en el Raval, 

alhora que es cobreix de forma permanent l’àrea de la plaça Dolors Aleu en horari d’obertura 

del CAS i el perímetre d’espai públic proper.  

 Actualment es compta amb uns 16 educadors/es entre setmana i 7 els cap de setmana.  

  Els educadors /es realitzen també tasques de prospecció i identificació de zones de consum, 

amb una especial atenció a les següents zones:  

- Voltants de les escoles Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, Vedruna Àngels i Labouré  
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- Carrers d’en Roig, Duran i Sanpere i Egipcíaques, 
Jardins de Rubió i Lluch 

- Carrers Riereta, Vistalegre, Carretes, Reina Amàlia 

- Carrers Sant Gil i Sant Vicenç 

- Jardins de Dolors Aleu 

c. A partir del 2 d’octubre de 2017 el CAS Baluard s’ha traslladat a la seva nova ubicació a l’edifici 

Peracamps (Avinguda Drassanes, 13). Aquest canvi s’emmarca en el procés de reordenació i millora 

dels equipaments de salut del districte de Ciutat Vella anunciat ja al gener de 2015 i ja previst en el 

Pla d’Acció de Drogues 2013-2016, que al final implicarà el trasllat o ampliació de 7 equipaments 

sanitaris (el Centre d’Urgències i Atenció Primària-CUAP, traslladat ja a la plaça Pieyre de 

Mandiargues; les unitats de Malalties de transmissió sexual, de Medicina Tropical i de Tuberculosi; i 

els centres de salut mental infanto-juvenil i d’Adults de Ciutat Vella).  

L’obertura en aquesta nova localització permet al CAS Baluard ampliar a partir de 2018 la seva 

cartera de serveis i oferir un tractament integral en addiccions per consum de cocaïna o heroïna, i 

també per alcohol, a més de seguir oferint els serveis de reducció de danys que ja feia. El CAS Baluard 

no era fins ara un centre d’atenció integral ja que li manquen els programes de tractament, que sí 

ofereixen la resta de CAS de la ciutat. Cal recordar que, tal com s’ha dit anteriorment en aquest 

informe, l’alcohol és la principal substància en demanda de tractament als Centres d’Atenció i 

Seguiment de la ciutat, i segons les dades que acaba d’aportar la recent Enquesta de Salut de 

Barcelona 2016, el 9% dels homes i 4% de les dones presenten un consum de risc. El CAS Baluard 

doncs podrà augmentar el nombre de persones que inicien tractament per drogues, millorar les 

condicions de l’atenció i integrar-se en dependències sanitàries. El CAS Baluard està ja en disposició 

d’augmentar el nombre de persones que inicien tractament per drogues, millorar les condicions de 

l’atenció i integrar-se en dependències sanitàries. 

d. La prevenció respecte als consum de drogues a nivell poblacional prioritza especialment en edats 

d’infants i joves. El districte de Ciutat Vella és el districte en el qual més implicades estan les escoles 

en els diferents programes preventius, assolint les cobertures més altes de la ciutat. L’actuació de les 

escoles cal complementar-la amb programes comunitaris, que siguin protectors i preventius per els 

consums de drogues, i aquest, a Barcelona, formen part del programa Barcelona Salut als Barris 

(BSaB). BSaB es desenvolupa en barris prioritzats, actualment en un total de 23 a la ciutat, i dins 

d’aquests estan tots els barris del districte de Ciutat Vella. Alhora, s’ha dissenyat un nou programa, 

que actualment està en fase d’avaluació, el programa REPTES, dirigit a la prevenció selectiva del 

consum d’alcohol i cànnabis en joves de 16 a 21 anys. 
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2.2 Seguretat  

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) treballen 

de manera conjunta i coordinada l’abordatge de les diverses facetes conflictives i il·legals derivades 

d’aquesta problemàtica.  

Ambdós cossos policials duen a terme de manera compartida aquelles funcions previstes a l’article 28 de la 

Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i a la resta de normativa 

que els és d’aplicació.  

Així, és rellevant destacar la distribució de competències que estableix el vigent Conveni Marc de 

Coordinació i Col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona, i en particular la que 

atribueix a la PG-ME la titularitat de la competència en matèria d’investigació de delictes i faltes, àmbit en 

què tanmateix la GUB col·labora de manera intensa.  

Des de la perspectiva policial els objectius de la intervenció són:  

• Minimitzar el tràfic i el consum de drogues als habitatges i locals del Raval,  

• Coordinació amb els cossos policials competents per a la investigació de les estructures criminals que 

puguin existir, tant les destinades al tràfic, com a l’ocupació d’habitatges amb aquesta finalitat,  

• Reduir la sensació d’inseguretat que el tràfic i el consum de drogues generen al veïnat. 

• Facilitar l’ús i el funcionament normal dels equipaments de salut dedicats a les persones amb 

addiccions. 

Respecte les accions d’investigació, el Grup de Delinqüència Urbana de la Guàrdia Urbana i la Unitat 

d’Investigació de Mossos disposen d’una estructura conjunta que es dedica de forma permanent a la 

detecció, comprovació i investigació de tràfic de drogues. A banda d’aquests recursos del districte de Ciutat 

Vella, de forma habitual es demana el suport de la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana, amb qui 

darrerament s’han fet també diligències penals i d’altres unitats de Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, que 

de tant en tant troben habitatges d’aquest districte implicats en operacions supra-territorials. 

En els últims quatre anys, s'han realitzat 71 entrades conjuntes a domicilis de les comissaries de Ciutat Vella 

dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana per temes de venda de drogues a pisos de Ciutat Vella.  
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Figura 6. Entrades conjuntes a domicilis en matèria de salut pública al districte de Ciutat Vella. Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. 201-2017 

 

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

salut pública fetes per les unitats de Ciutat Vella de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. A aquesta 

feina, cal afegir 3 entrades més fetes per unitats d’altres districtes, així com les realitzades per la resta de 

cossos policials. Així, sumant tota la tasca policial, arribaríem a 46 entrades a domicili efectuades al districte 

de Ciutat Vella, el 78% d’elles al barri del Raval. El total de persones detingudes ha estat 60.  

Taula  1. Entrades i escorcolls fets per les comissaries CME/GUB de Ciutat Vella al Raval estiu – desembre de 

2017 

DATA  D’ENTRADA ADREÇA  

20/07/2017 
Carrer Picalquers  

Carrer Carretes 

04/08/2017 

Carrer Sant Gil 

Carrer Sant Gil  

Carrer Cardona 

13/09/2017 Carrer Montserrat 

13/09/2017 Carrer Ferlandina 

16/10/2017  
Carrer Roig 

Carrer Roig  

13/10/2017 Carrer Riereta 

29/11/2017 Sant Antoni Abad 

17/11/2017 Carrer Lluna  

22/11/2017 Carrer Sant Gil 

13/12/2017 

Carrer Om 

Carrer Om 

Sant Bertran 
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En les primeres 6 setmanes de 2018 s’ha continuat amb aquesta intensa feina, realitzant 4 entrades a 

domicilis i 6 detencions per aquesta matèria –fins a data de 13 de febrer. 

Tot i que, d’acord amb la normativa vigent, la col·laboració en aquesta matèria és preeminentment amb la 

PG-ME, la GUB també ha col·laborat en el passat i col·laborarà en el futur amb aquelles investigacions que, o 

bé pel seu abast territorial i ramificacions internacionals o bé per decisió judicial, siguin liderades per la 

Guardia Civil o pel Cos Nacional de Policia.  

Així mateix, i donat l’estat de preocupació veïnal, es treballa per a incorporar en l’agenda de priorització 

d’habitatges a investigar, a banda de consideracions tècniques i d’impacte d’altre tipus, aquells pisos que 

més problemàtica d’inseguretat i insalubritat causen al veïnat, mitjançant l’encreuament d’informació de la 

pròpia Regidoria i de les respectives prefectures policials.  

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

policials uniformades a la zona, pràcticament doblant les patrulles del Raval, encara que cal tenir en compte 

que aquestes no poden interferir en les investigacions en marxa, que es duen a terme fonamentalment de 

paisà) i les accions relacionals i de devolució d’informació al veïnat i el teixit associatiu. 

Més en particular, en els darrers mesos s’han incrementat els recursos policials destinats al Raval:  

a. S’han doblat efectius  

b. Increment de l’equip de la GUB dedicat a la per la col·laboració amb el cos de ME en la investigació 

en salut pública.  

c. A banda dels recursos ordinaris, s’ha donat un increment de servei consistent en 6 agents uniformats 

en torn de 12 hores al Raval, i de 4 agents en cap de setmana, el que suposa un total de 72 hores 

més de servei per dia. La seva presència s’ha adequat als moments de més presència de consumidors 

als carrers, i també s’ha garantit presència al llarg del dia a la zona d’influència del CAS Baluard, per 

contribuir al normal funcionament de l’equipament.  

Globalment, el Pla de Xoc de Drogues, des del dia 1 d’octubre i fins a data d’avui, ha suposat:  

 Pel que fa al Grup de Delinqüència Urbana (policies de paisà), la dedicació de 3.000 hores de servei 

per a la prevenció d’il·lícits penals al Raval que puguin estar relacionats amb aquesta problemàtica, 

com furts o receptacions associats al consum de drogues, estenent-se a l’horari nocturn, amb el 

resultat de 141 persones detingudes o denunciades penalment (gairebé totes les actuacions han 

estat per infraccions contra el patrimoni, especialment furts).  

 En quant als agents uniformats, les hores de servei han estat gairebé 7.000, incrementant el 

patrullatge uniformat per les zones afectades i dels contactes des de la policia comunitària.  
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  S’han donat 32 serveis per problemes de convivència associats a consumidors de drogues, i s’ha 

realitzat 1 detenció per ordre de crida i recerca.  

 S’han dut a terme 3 actuacions específiques per a evitar ocupacions d’habitatges que podien 

acabar essent delinqüencials. 

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

de les problemàtiques associades, molèsties provocades i necessitat d’accelerar algunes investigacions.  

La problemàtica de la venda de drogues va ser un dels punts tractats a la darrera sessió de la Junta Local de 

Seguretat de Barcelona (òrgan on es reuneixen tots els cossos de seguretat), celebrada el dia 21 de setembre 

de 2017), així com a la sessió de la Junta Local de seguretat de Ciutat Vella del 16 de gener de 2018), per tal 

d’assolir un compromís de priorització i coordinació a l’hora d’abordar la problemàtica a la ciutat, i 

especialment al barri del Raval.  

Per augmentar l’efectivitat de les intervencions policials, s’ha implementat un protocol de  coordinació entre 

la Guàrdia Urbana, neteja, la brigada municipal i serveis jurídics de Districte dirigit a agilitzar al màxim el 

tapiat de pisos intervinguts per evitar noves ocupacions–contactant proactivament amb la propietat perquè 

ho facin o per aconseguir el seu permís per a fer-ho de forma subsidiària. Des de principis d’estiu s’ha 

intervingut a 7 pisos o locals  en aquest sentit, als carrers de Sant Gil, Cardona, Carretes, Picalquers, en Roig i 

Botella.  

2.3 Habitatge  

Durant el 2017 es va dur a terme un cens de pisos buits amb l’objectiu d’identificar aquells habitatges que es 

troben sense ús per a mobilitzar-los per al lloguer i així garantir el dret a l’habitatge, comprovant sobre el 

terreny la situació real de cadascun dels pisos detectats, visitant-los un per un.  

Un cop detectat l’habitatge en desús l’Ajuntament cerca la informació de referència de la propietat i s’hi 

posa en contacte per a explicar la greu problemàtica d’accés a l’habitatge existent (i en el cas del Raval, 

també la problemàtica d’ocupacions amb finalitat de consum i venda de drogues) i impulsar la mobilització 

del pis. S’ofereix la possibilitat d’incorporar-lo a la borsa de lloguer, el que implica una garantia de cobrament 

del lloguer, beneficis en els ajuts per a la rehabilitació i facilitats de tramitació a través de l’assessorament 

tècnic i jurídic de l’Ajuntament. En el cas de detectar deficiències en la conservació de pisos, els equips 

tècnics d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona posen en contacte la propietat amb els serveis de 

rehabilitació i informen sobre les ajudes i subvencions públiques existents per realitzar el correcte 

manteniment de les finques, iniciant alhora procediments de sanció si s’escau. Fins al moment s’han 

examinat 52 habitatges propietat d’entitats financeres per a valorar la instrucció d’expedients de disciplina 
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d’habitatge per la desocupació permanent, realitzant-se 34 inspeccions que fins al moment han generat 3 

expedients sancionadors.  

Més enllà d’aquesta iniciativa liderada per la Regidoria d’Habitatge i rehabilitació, des de juliol de 2017 s’ha 

dedicat un equip específic al districte a mobilitzar pisos buits i/o ocupats amb finalitat de la venda de 

drogues, amb la premissa de que la millor manera d'evitar que un pis es dediqui a aquesta activitat il·legal és 

que hi visquin famílies de forma normalitzada. Aquest equip s’encarrega en un primer moment de 

comprovar, via registre, padró i/o IBI, la titularitat de l’habitatge i contactar proactivament amb els 

propietaris/es de les zones definides en el Pla de xoc. L’objectiu és demanar la seva col·laboració per a que 

tapiïn, en un primer moment, i posteriorment i el més aviat possible mobilitzin els pisos buits per afrontar 

aquesta problemàtica, ja sigui en el mercat lliure o passant a una cessió a la borsa de lloguer de l’Ajuntament. 

En cas de que sigui possible i no hi hagi col·laboració s’iniciaria el procés de sanció. En els casos de pisos o 

locals identificats i que estan ocupats per a activitats de venda de droga es promou que es facin càrrec de la 

problemàtica, iniciant la denúncia de desallotjament en els casos en que no ho està i establint la màxima 

coordinació possible amb les intervencions policials en marxa.  

El cens va identificar inicialment 128 pisos buits d’interès en les tres zones del pla de xoc, propietat de 

societats i bancs. En els darrers mesos s’ha anat ampliant el nombre de pisos identificats gràcies a la 

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

Regidoria d’Habitatge, informació proporcionada pel propi veïnat, i per altres serveis municipals, alhora que 

s’ha ampliat l’abast al conjunt del barri del Raval. Fins al moment, a data de 13 de febrer, s’està treballant 

amb un total de 269 pisos, en una llista dinàmica i canviant.  

Figura 5. Distribució dels habitatges buits identificats del Raval 
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Figura 6. Propietat dels habitatges 

 

 

Figura 7. Estat dels habitatges en seguiment 

 

 

Si bé està resultant molt dificultós aconseguir les dades de contacte dels propietaris, fins al moment se n’han 

contactat amb 161 propietaris d’habitatges. S’ha aconseguit l’acord de 36 d’ells per a poder-los destinar a la 

borsa de lloguer de l’Ajuntament, dels quals ja s’han formalitzat 10 cessions. Aquesta via es veu limitada per 

la manca de disposició a col·laborar de bona part dels propietaris. En els casos en què no hi ha aquesta 

voluntat, es treballa perquè la propietat mobilitzi directament el pis en el mercat lliure (68 habitatges, 27 

dels quals s’ha comprovat que estan actualment llogats), o per a que s’incorporin mesures de seguretat.  
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Figura 8 . Evolució de la intervenció en habitatges buits 

 

 

Figura 9. Situació actual dels resultats de la gestió en habitatges buits contactats del Raval 

 

 

També s’està treballant en la coordinació amb els serveis d’inspecció per tal d’afrontar les problemàtiques 

d’insalubritat i/o inhabilitat que es produeixen en pisos on es dona venda i consum, instant a la propietat 

per a que se’n faci càrrec. Darrerament s’ha intervingut en la neteja subsidiària d’un edifici i un solar, en 

ambdós casos assumint-ho des del districte amb el consentiment dels llogaters i/o de la propietat. Aquestes 

problemàtiques també s’abordaran mitjançant el programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat del 

Pla de Barris, incorporant-hi en la mesura del possible els edificis que pateixen aquesta problemàtica.  

Respecte els pisos de propietat municipal en els quals es produeix aquesta problemàtica, és destacable que 

a les darreres setmanes s’han evitat 7 intents d’ocupació. En els casos en què la ocupació ja està consolidada, 

s’inicia el procés de denúncia als jutjats per a poder efectuar el més aviat possible el desallotjament dels 

ocupants i la recuperació del pis per a complir amb la funció social de l’habitatge. En el cas dels pisos de 

propietat municipal detectats que es troben ocupats, les corresponents denúncies es van iniciar al mes 

d’abril. S’ha reforçat la freqüència de la neteja en les promocions on es detecten conflictes i s’han dut a 
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terme inspeccions per a verificar l’estat dels habitatges, reparar desperfectes i abordar la retirada 

d’andròmines de zones comunes si s’escau.  

2.4 Espai públic 

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

etc...) per tal de millorar la percepció del veïnat i revertir la sensació d’inseguretat i degradació.  

A nivell de neteja es treballa en tres nivells:  

a. Informadors/es de neteja. S’ha reforçat a la zona la campanya de sensibilització de ciutat, que 

s’orienta a identificar i treballar els punts negres de neteja, sensibilitzar a veïnat i comerços, realitzar 

enquestes i recollir informació de la ciutadania i detectar incidències, amb una actuació intensiva dos 

dies a la setmana.  

b. Comunicació: distribució de cartells de reforç sobre la recollida de neteja a, traduïts a les llengües 

usuals del Raval. 

c. Reforç de serveis (a partir de juliol / agost de 2017): 

 Reforç recollida xeringues: de 1 a 2 cops al dia 

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

carrers.  

 Especial atenció a retirada de bosses i buidat de papereres: 3 passades mínimes diàries en 

cadascun dels torns de matí i de tarda. Reforç de retirada de mobles de matí i de tarda.  

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

 Creació d’un nou servei específic que va fent rotació per aquests espais prioritaris per garantir 

poder acomplir amb la càrrega de treball i els horaris de pas definits. 

d. Tal i com s’ha mencionat anteriorment, s’han dut a terme també de forma subsidiària la neteja de 

l’escala i el pati interior d’un edifici així com d’un solar, amb el consentiment dels llogaters i/o de la 

propietat. 

Pel que fa al manteniment de l’espai públic, es va realitzar una auditoria de les millores a incorporar a les 

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

prioritzacions dels tècnics/es de barri i la Guàrdia Urbana.  

A continuació es van llistar i planificar les actuacions a dur a terme, que van des de reparació del paviment, 

millora o reparació de l’enllumenat, reposició de pilones, neteja de contenidors, o replantació d’arbrat, entre 
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d’altres actuacions. Fins al moment s’han planificat 67 intervencions, de les quals un 64,5% ja estan 

executades.  

En els casos en que el problema de manteniment és d’un propietari privat, des del Districte s’ha instat a 

aquest propietari perquè es faci càrrec de la neteja o reparació o bé permeti fer-ho a l’Ajuntament de forma 

subsidiària.  

Plànol 2. Actuacions  de manteniment espai públic zona 1  
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Plànol 3. Actuacions de manteniment espai públic zona 2  

 

Plànol 4. Actuacions de manteniment espai públic  
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3. Espais de coordinació i seguiment  

A nivell intern s’ha creat un grup de coordinació intersectorial on participa el Districte de Ciutat Vella, el 

Comissionat de Salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Comissionat de Seguretat, i la Regidoria 

d’Habitatge.  

Paral·lelament per a promoure la cooperació i coordinació interadministrativa s’han dut a terme diferents 

accions:  

a. S’ha plantejat aquesta problemàtica en el marc de la Junta Local de Seguretat, que és l’òrgan 

col·legiat de col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de 

seguretat que operen a Barcelona. En els darrers temps s’han celebrat dues sessions: 21 de 

setembre, la Junta local de Barcelona, i el 16 de gener, la de Ciutat Vella. 

b. Reunió de l’Alcaldessa Ada Colau amb el Conseller d’Interior sr. Joaquim Forn per a tractar les 

problemàtiques de seguretat de la ciutat, en la que es va abordar aquest tema.  

c. Reunió de la regidora Gala Pin amb el cap de la regió policial metropolitana de Barcelona de Mossos 

d’Esquadra, sr. Joan Portals.  

d. Es preveuen posteriors reunions amb l’àmbit judicial (jutgessa degana, fiscalia), així com la 

continuïtat dels contactes a nivell policial.  

Com a rendició de comptes i debat amb veïnat i altres actors, s’han dut a terme diverses reunions:  

a. Reunions diverses amb grups de veïns afectats al llarg de 2017 (del c/En Roig, Acció Raval, Eix Sant 

Gil,...) 

b. Reunió de la Regidora Gala Pin i el Director del cos de Mossos d’Esquadra sr. Pere Soler, amb els 

col·lectius de veïns afectats.  

c. Reunió amb els consellers/es portaveus dels grups polítics a nivell de districte.  

S’ha constituït també una comissió de seguiment sobre la problemàtica, en la que es convocaran 

periòdicament a entitats veïnals afectades, a la Federació d’associacions de Veïns de Barcelona, a la Síndica 

de Greuges, als serveis i administracions implicades i als grups polítics a nivell de districte. La primera reunió 

es va celebrar el 17 d’octubre de 2017 i la segona és a data de 18 de gener de 2018 

4. Recursos dedicats 

El pla de xoc ha suposat la dedicació d’un volum significatiu de recursos humans i materials en els darrers 

mesos. Globalment s’han dedicat 1.128.245 euros addicionals en els següents ítems:  
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 Incorporació d’una tècnica responsable del programa de drogues al districte a partir d’octubre de 

2017. 

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

a. Lletrada des de juliol 2017 

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

 Reforç de la Guàrdia Urbana 

 Ampliació d’horaris del CAS Baluard 

 Ampliació dels educadors/es de salut  

 Ampliació dels educadors del CAS Baluard a partir de l’1 de gener de 201 

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

nou contracte a partir de 2018 millorat amb la inclusió de clàusules socials ha suposat un increment de 800 

000 euros / any.  

 

 


