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INFORME DE LA REGIDORA  

Plenari del 18 d’octubre de 2018 

1. INTRODUCCIÓ  

Aquest ha estat un estiu certament complicat a Ciutat Vella.  

Per una banda, hem viscut el primer aniversari de l’atemptat del 17 d’agost a les Rambles de Barcelona i a 

Cambrils. L’hem commemorat amb un acte senzill i sentit orientat a les víctimes, les seves famílies i totes 

les persones afectades directa o indirectament i que entronca amb la robusta tradició de diversitat i 

cultura de pau de la ciutat. Ha estat un aniversari en què, un any després, i després de la feina feta 

d’acompanyament a les víctimes i de reflexió col·lectiva sobre els seus efectes, ens trobem encara 

commocionats per l’experiència.  

Per altra banda, hem viscut un augment de les situacions d’inseguretat i dels problemes de convivència al 

districte, que han generat protestes veïnals molt actives, tant a la Barceloneta com a altres barris. Fa molt 

de temps que des de l'Ajuntament treballem per poder garantir que els nostres veïns i veïnes viuen 

tranquils als nostres barris: hem augmentat plantilla de Guàrdia Urbana al Districte, hem fet un abordatge 

també des de l'àmbit social quan calia, augmentant els recursos d'intervenció al carrer, a Barcelona hem 

destinat 11 milions d'euros a hores extres policials, i s’ha fet una gran activitat policial, realitzant la GUB el 

60% de les denuncies i detencions per furts. Només a Ciutat Vella la GUB gestiona unes 9 mil 

intervencions al mes, i sobre incivisme per exemple al juliol va fer 1.300 denuncies per soroll i en total en 

el que portem de 2018 unes 7100. Tot i així sabem que hem de seguir fent molt més. 

La col·laboració de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al districte és exemplar, però cal, sobretot, major 

unitat institucional i alinear els esforços de totes les administracions públiques amb competències en el 

tema. Estem treballant amb la conselleria d’interior i conselleria de justícia per que s’habilitin més jutjats 

de guàrdia que agilitzin la intervenció i els judicis ràpids, i perquè es destinin més recursos a la 

investigació de les xarxes criminals i en especial de les vies per on entra i com es distribueixen les drogues 

que es venen a Ciutat Vella. Alhora, seguim buscant la implicació de la Judicatura i la Fiscalia.  

Tot i les dificultats viscudes, destaquem també que tenim quatre molt bones notícies d’aquestes darreres 

setmanes.  

Tenim dos nous espais públics al barri, espais llargament reivindicats per veïns i veïnes i recuperats per fi ; 

i que a més han estat dissenyats en processos participatius en què sobretot nenes i nenes, però també 

adults, han participat per decidir com havien de ser. Per fi estan oberts i en ple rendiment el solar de la 

caseta de fusta a la Barceloneta, i el solar del carrer Sotstinent Navarro, que funciona també com a pati de 

l’Escola Baixeras, al barri Gòtic. Ambdós espais han pres el nom de dues dones veïnes del districte: així, el 

solar de la caseta de fusta porta el nom de jardins de l'Antònia Vilàs, que tant es va estimar el barri i que 

va saber retratar-ne l'ambient i l'esperit mariner en cançons i poemes, mentre que la comunitat educativa 

de l’escola Baixeras ha proposat el nom de Carme Simó, pedagoga i mestra de la pròpia escola. Dues 
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dones, doncs, molt estimades, i que han deixat la seva empremta des de la vida quotidiana i el 

compromís.   

 

 

 

 

Finalment, no podem deixar de ressaltar la gran notícia que implica l’aprovació dos nous instruments 

urbanístics impulsats per les entitats socials (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, 

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Observatori DESC, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i 

Sindicat de Llogaters) per fer front al problema de l’accés a l’habitatge digne i protegir l’equilibri social 

dels barris. 

Es tracta de dues modificacions del Pla general metropolità dirigides a augmentar el parc d’habitatge 

públic de Barcelona, a regular el mercat immobiliari i a combatre el procés d’especulació amb l’habitatge.  

La primera eina estableix que les promocions residencials de més de 600 metres quadrats (m2) de sostre 

construït hauran de destinar un 30% de superfície a habitatges de protecció oficial. Servirà per implicar els 

promotors i les immobiliàries en la garantia del dret a l’habitatge digne. Es calcula que s’aconseguirà fer 

créixer el parc d’habitatge assequible en uns 334 pisos nous cada any i afectarà tant les promocions de 

nova construcció com les de reforma. La segona, declara tot el municipi de Barcelona com a àrea amb 

dret de tanteig i retracte, amb l’objectiu de que l’Ajuntament disposi del dret de compra preferent en la 

compravenda de determinats immobles o solars que s’estiguin venent, i que els pugui adquirir per 

l’import registrat en la transacció. La mesura s’aplicarà durant sis anys prorrogables a sis més. 

El dret a l’habitatge a la ciutat és sistemàticament vulnerat, per lleis injustes i que desprotegeixen els 

llogaters, per propietaris que no tenen el compte la funció social de l’habitatge i l’impacte brutal als barris 

de les no renovacions de contractes i les pujades desmesurades de preus, i inclús per una dinàmica de 

mobbing i assetjament immobiliari massa freqüent. Des de l’Ajuntament estem fent un esforç com mai 

per poder fer front a l’emergència habitacional que vivim posant en marxa no només la construcció de 
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4.644 habitatges, sinó desenvolupant la normativa existent per tal de poder incidir també en el mercat 

immobiliari.   

També s’ha signat aquest inici de curs un conveni amb el Col·legi d’Advocats per tal de reforçar l’oficina 

d’habitatge de Ciutat Vella, i assessorar i acompanyar a veïns i entitats que ho sol·licitin per respondre 

davant de la vulneració del dret a l'habitatge. És una prova pilot que comença a Ciutat Vella i que es 

preveu que es pugui estendre a la resta de la ciutat, en la que també es farà formació als advocats del 

torn d'ofici perquè cada vegada puguem tenir més advocats especialitzats en temes d'habitatge i es 

compti amb més eines als que lluiten cada dia 

2. PARTICIPACIÓ 

2.1. Comissions de Seguiment dels Consells de Barri 

Durant el mes de setembre s’han celebrat les comissions de seguiment de tots els consells de barri, dels 

que n’han resultat els següents ordres del dia: 

Casc Antic: 

Consell de Barri: 23 d’octubre 

Ordre del dia:  

1.Punt informatiu 

2. Vehicles de mobilitat personal i skates al barri 

3.Torn obert de paraules 

 

Barceloneta: 

Consell de Barri: 24 d’octubre 

Ordre del dia:  

1.Punt informatiu 

2. L’estiu al barri  

3.Torn obert de paraules 

 

Raval: 

Consell de Barri: 25 d’octubre 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu 

 2. Equipaments de salut. El CAP del Raval Nord 

 3. Torn obert de paraules 

 

Barri Gòtic: 

Consell de Barri: 30 d’octubre 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu.  

2. L'habitatge al barri 

3. Torn obert de paraules 
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2.2. Via Laietana 

Passats els mesos d’estiu hem reprès el procés participatiu “Via Laietana, un carrer per al veïnat”, que es 

va iniciar constituint la Comissió de Seguiment el dia 12 de juny. Està formada per Ca la Dona, Residència 

Vigatans, AFA Baixeras, A.VV. Gòtic, A.VV. Casc Antic, Barcelona Camina (BACC), FAVB, AAVV Barceloneta, 

AAVV L’Òstia, Associació per la Promoció del Transport Públic, Casal de Gent Gran del carrer Comerç, 

Fundació privada Bayt al-Thaqafa, Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella, Associació de Comerciants 

de la Via Laietana, Barnacentre, A. E. Santa Caterina i Barcelona Camina. 

En aquella sessió es va presentar un calendari que incloïa sessions durant els mesos de juny i juliol, i 

diverses entitats de la mateixa Comissió van sol·licitar modificar-lo i passar les sessions al setembre.  

Des d’aleshores hi ha hagut 7 carretons informatiu, s’ha fet una sessió informativa el 27 de setembre al 

Pati Llimona on hi ha assistit una seixantena de persones i dos recorreguts urbans, un el dimecres 3 

d’octubre i l’altre dissabte 6 d’octubre. L’enquesta de diagnosi ha estat contestada per més d’un centenar 

de persones, tant online  decidim com en paper.  

Respecte la fase de propostes, el dia 18 d’octubre hi ha hagut un taller de mobilitat al Pati Llimona i el 8 

de novembre un taller d’usos de l’espai al Convent de Sant Agustí. 

 També, en fase de propostes, hi haurà un taller infantil i s’obrirà l’apartat de propostes on-line al 

Decidim. 

3. DRETS SOCIALS  

3.1 Habitatge 

3.1.1 Pla DINTRES 

El total de les finques tractades pel Pla Dintres han estat 148, de les quals 60 expedients es troben 

tancats, 13 finques han estat adquirides i 75 es troben actives. Aquestes finques es considera que no 

complien amb les condicions d’habitabilitat exigides per la normativa. En aquest número no s’inclouen 

unes 39 finques que han estat descartades per considerar que no s’han d’incorporar al Pla Dintres 

Actualment es troben actives un total de 67 finques sobre les que s’actua, s’han emès 25 ordres 

d’execució, s’han signat 34 convenis, hi ha 22 projectes presentats, 25 obres es troben en execució, 4 

obres finalitzades i pendents de rebre documentació de tancament, i 15 seran execucions subsidiàries, de 

les quals 4 són forçades i 11 pactades 

En relació al total històric de 148 finques sobre les que s’ha actuat, s’han emès 46 ordres d’execució, i 

s’han signat 61 convenis i 19 execucions subsidiàries. 

En relació a les execucions subsidiàries, actualment es troben en execució subsidiària les obres de 

rehabilitació de 3 finques del Raval, que es troben en un nivell avançat d’execució. A banda, s’han 

executat actuacions d’urgència a determinades parts de 2 altres finques, una al Gòtic i una altra al Raval. 

Entre les futures actuacions subsidiàries a iniciar properament es troba una finca del Raval, una del Gòtic i 

una de Barceloneta, que estan preparades per a la licitació, mentre dues altres finques del Raval estan a 

punt de licitació un cop obtinguda la llicència.  
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S’ha incrementat les inspeccions a finques i s’està en fase de tramitació de diferents multes per manca de 

compliment dels requeriments remesos al juliol de 2018.  

3.1.2 Actuacions en desnonaments 

Durant l’any 2018 (entre gener i setembre) s’han obert 1746 expedients de desnonaments anunciats a la 

ciutat de Barcelona, dels quals 234 corresponen a Ciutat Vella, que és el tercer districte en nombre 

després de Nou Barris (337) i Sant-Montjuïc (279). 

El barri amb més desnonaments anunciats és el Raval, amb 157 oberts aquest any i encara 146 casos 

iniciats el 2017 que se segueixen gestionant enguany. El total de llançaments gestionats el 2018 puja fins 

a 475.  

 

Els desnonaments de 2018 estan afectant a 609 veïns i veïnes, dels quals 215 són menors. 

 

Majoritàriament es tracta de persones que tenen el seu habitatge en règim de lloguer privat: 

 

Pel que fa a les solucions informades durant el 2018: 
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3.1.3 Obres en els habitatges i locals municipals 

- Sant Ramon 1: S’estan executant les obres de l’estació transformadora. Finalització prevista finals de 
novembre 2018.  

- Arc de Sant Pau 16: Obres en execució, avançant a bon ritme.  

- Robador 43: Obres en execució. Finalització prevista abril 2019. 

- Robador 25-27:  Obres en licitació.  

- Robador 33:  En redacció el Projecte Executiu (entrega prevista per finals d’octubre 2018) 
 
A més, cal fer referència també a les obres en locals municipals que són destinats a baixos de protecció 
oficial: 
 

-Obres d’adequació del local situat al carrer Sant Gil 10: Repassos 

-Obres d’adequació del local d’Aurora 16bis:  En obres  

-Local Sant Pere Mitjà 65, destinat a BPO: En obres 

-Local Sant Ramon 1, destinat a BPO: En obres 

-Robador 35-37, destinat a BPO: Repassos 

-Sant Ramon 6, locals 1 i 2, destinats a BPO:  Repassos 

-Carretes 29, destinat a BPO: En obres  

-Assaonadors 26, destinat a BPO: Repassos 

 

3.1.4 Conveni amb l’ICAB 

El conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) neix de la 

necessitat d’assessorament per als veïns que pateixen diverses situacions d’especulació immobiliària, 

expressada insistentment per les entitats ciutadanes arreu de la ciutat, i sobretot al districte de Ciutat 

Vella. La demanda sempre ha estat poder disposar d’assessorament per evitar l’expulsió dels habitatges 

habituals i altres situacions. I, paral·lelament, poder accedir a la justícia gratuïta per evitar que els veïns i 

veïnes amb pocs recursos quedin fora del circuit judicial i no puguin defensar els seus interessos en 

detriment d’altres actors en el mercat immobiliari que aprofiten aquestes vulnerabilitats per expulsar els 

veïns de casa seva. 
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En el marc del conveni s’ha posat un punt a l’Oficina d’Habitatge on una advocada, coordinada amb el 

personal de l’oficina, dóna aquest assessorament i ajuda als usuaris a sol·licitar in situ la justícia gratuïta 

sense haver de desplaçar-se a la ciutat judicial de l’Hospitalet, la qual cosa també permet a l’Oficina fer un 

millor seguiment dels seus usuaris. En aquests moment les demandes més importants són per 

desnonaments imminents però estem treballant per aconseguir detectar altres temes abans de que 

tinguin l’ordre de desnonament. 

A part d’aquest assessorament el conveni contempla un apartat de formació pels advocats del torn d’ofici 

perquè puguin conèixer tota la normativa municipal, a vegades poc coneguda, que els doni eines per 

defensar als usuaris. Aquesta formació s’impartirà compartida entre ICAB i diversos serveis de 

l’Ajuntament i s’inicià el dia 10 d’octubre amb una taula rodona sobre l’MPGM del 30% i seguirà al 

desembre amb una jornada per començar el 2019 amb formació bimensual més especialitzada. Això 

permetrà dotar dels coneixements necessaris en matèria de dret a l’habitatge a un equip d’advocats. 

3.2 Salut 

El nucli impulsor de la Taula de Salut Mental de Ciutat Vella (TSM) ha realitzat els darrers mesos les 5 

primeres sessions de treball, que han finalitzat amb la concreció de propostes per intervenir sobre la 

situació actual de la salut mental al districte.  

La TSM ha prioritzat comença a treballar aquest trimestre les següents accions: 

- La creació d’una Comissió de Joves en Salut Mental per articular els serveis i projectes pel 

benestar emocional i mental dels i les joves que hi ha al districte, com els recentment inaugurats 

Aquí t’escoltem (Departament de Joventut) i Konsulta’m (Departament de Salut). 

- Treballar en una diagnosi sobre les necessitats d’habitatge per a persones amb problemes de 

salut mental a Ciutat Vella.  

- Completar i ampliar el mapa d’actius en salut per a disposar d’un coneixement compartit sobre 

recursos i projectes en Salut Mental. 

A partir de les propostes prioritzades es constituiran comissions operatives de treball per treballar i donar 

forma a les accions proposades. En aquests comissions es convidarà a participar a agents, entitats i serveis 

que no formin part del nucli impulsor. 

3.3 Joves 

Es continua avançant en la redacció de l’avantprojecte de futur equipament de Can60 vinculat a joves i 

memòria i habitatge social en el marc del Pla de Barris. Vinculat a la participació juvenil al futur 

equipament es manté aquest segon semestre de l’any el projecte Kn60lab que ha permès els darrers 

mesos que 1000 joves hagin fet ús dels mòdols al centre de la Rambla a mode d’espai de confort i 

d’equipament juvenil en clau d’activitat autogestionades.  

3.4. Educació 
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El mes de juliol de 2018 es va constituir el Grup Motor del Pla d’educació, com el nucli operatiu de treball 

permanent per al desplegament del Pla d’Educació del Districte, en l’impuls a la participació que l’ha de 

fer possible i des d’on es coordinen les diferents intervencions i espais de participació.  

El Grup Motor està format per representants del Districte de Ciutat Vella, de l’Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona, del Consorci d’Educació de Barcelona, de la Inspecció d’Ensenyament, de 

l’Institut de Cultura de Barcelona amb el de suport tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Es valorarà la 

incorporació d’altres agents rellevants en algunes sessions específiques de treball.  

En les primeres jornades de treball, el Grup Motor, partint de l’avaluació realitzada ha definit els 

objectius, eixos de treball i les possibles línies estratègiques que guiaran el futur Pla d’Educació. Aquests 

aspectes es portaran a debatre i a contrast en una sessió extraordinària del Consell Escolar de Ciutat vella, 

oberta a tota la comunitat educativa, el proper 16 d’octubre. Posteriorment, durant el mes de novembre, 

hi haurà sessions participatives on es treballaran les accions a incorporar en el Pla d’Educació de Ciutat 

Vella pels proper anys.  

3.5. Memòria 

3.5.1. Casa de la Barceloneta 

Un cop dissolta l’entitat Associació Cultural Casa de la Barceloneta 1761 (juliol 2017), el Districte de Ciutat 

Vella ha licitat un concurs públic pel Servei de gestió, dinamització i realització d'activitats a la Casa (juliol 

2018). Actualment aquest concurs està en licitació, pendent d’adjudicació definitiva. Un cop adjudicat, la 

Casa de la Barceloneta 1761 tornarà a obrir les seves portes el més aviat possible, sempre durant aquest 

trimestre de 2018. 

La Casa de la Barceloneta tindrà com a principal objectiu la potenciació i difusió de la història i el 

patrimoni del barri, tenint present la vida associativa i les inquietuds del veïnat. Per això, cal assenyalar 

que el tipus de gestió acordat contempla la creació d’una Comissió d’Activitats, que és l’òrgan de 

participació centrat en l’organització i gestió de les activitats culturals. Estarà format per aquelles entitats 

del barri i veïns i veïnes a títol individual, que ho desitgin. La Comissió farà la proposta d’aprovació dels 

projectes presentats en la convocatòria anual, proposarà nous projectes de memòria popular i gestionarà 

el pressupost destinat a activitats, entre d’altres funcions i ha d’esdevenir un espai no només participatiu, 

sinó propositiu i decisori. 

3.5.1 Cicle de xerrades i debats “1918-2018: un segle de vagues de dones” 

El districte de Ciutat Vella i la Taula de Memòria Històrica i Democràtica del districte han organitzat el 

cicle de xerrades i debats “1918-2018: un segle de vagues de dones”, amb la col·laboració del Centre de 

Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Ca la Dona. Tindrà lloc entre els dies 17 d’octubre i 12 de 

desembre a la seu del districte de Ciutat Vella (carrer del Bonsuccés, 3). En total, seran cinc activitats que 

aniran acompanyades de la instal·lació de diversos elements de senyalística en l’espai públic que 

recordaran i explicaran la Casa de la Maternitat (carrer Ramalleres), el bar i les edicions LaSal (carrer 

Riereta) i la presència de Teresa Claramunt a la ciutat (carrer Aurora). 

Aquesta iniciativa té com a principal objectiu posar en valor el paper de les dones com a motor de canvi 

de la nostra societat i reflexionar sobre les mobilitzacions de dones a Barcelona i Ciutat Vella durant els 
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darrers 100 anys, des de la vaga de dones de gener de 2018 fins a la multitudinària vaga de dones del 

març d’enguany. Això es farà mitjançant xerrades i debats a càrrec de tot un seguit d’historiadores i 

activistes vinculades a diferents moviments feministes. Es farà un repàs històric dels moviments 

feministes com a punt de partida per reflexionar sobre les mobilitzacions actuals i les seves perspectives 

en una societat en la que les dones encara són presentades amb un rol menor o subsidiari, ocultant la 

seva potencialitat com a subjectes polítics protagonistes dels canvis històrics.  

El calendari de les sessions és el següent: 

- 17 d’octubre a les 18:30 hores. “La vaga de dones de 1918” a càrrec de Soledat Bengoechea i 

María Cruz Santos. I “Feminismes radicals i feminismes burgesos als inicis del segle XX” a càrrec 

d’Elsa Plaza. 

- 31 d’octubre a les 18:30 hores. “La dona en el món del treball a les fàbriques: de la indiana al 

tèxtil” a càrrec d’Isabel Segura. I “La revolució i ‘Mujeres Libres’” a càrrec de Dolors Marín. 

- 14 de novembre a les 18:30 hores. “Treballadores contra el franquisme” a càrrec de Nadia Varo. I 

“La Rambla serà feminista o no serà” a càrrec de Montse Cervera. 

- 28 de novembre a les 18:30 hores. “Les vocalies de dones en el moviment associatiu de Ciutat 

Vella” a càrrec d’Eva Fernández. I “El moviment feminista durant la transició democràtica” a 

càrrec de Meritxell Ferré. 

- 12 de desembre a les 18:30 hores. “Feminismes en el segle XXI i la situació del feminisme després 

de la vaga del 8 de març de 2018” debat amb la participació de totes les ponents de les sessions 

anteriors, acadèmiques, activistes i veïnes. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

4.1. Pla de desenvolupament Econòmic (PDE) 

4.1.1 Punt de Defensa dels Drets Laborals  

En marxa des d’octubre de 2017, el servei ha consolidat el seu funcionament. En aquest 2018 s’han 

incorporat les propostes de millora recollides en la prova pilot del 2017 i les atencions han anat clarament 

en augment. A nivell de funcionament: 

- 2 advocades laboralistes presten el servei 

- El Consell Assessor, format per les xarxes laborals de cada barri, els sindicats CCOO i UGT, el 

Districte i Barcelona Activa es reuneix trimestralment. La darrera reunió va tenir lloc durant el 

mes de juny i la següent la mantindrem al mes de maig 

- El Punt compta actualment amb telèfon i correu electrònic propi 

Les persones poden accedir amb cita prèvia o accedint directament al Punt els dies de porta oberta:  

Dimarts de 9:00 a 18:00 hores i Dijous de 10:00 a 19:00 hores. 

Pel que fa a les dades quantitatives del servei, d’1 de gener a 30 de setembre de 2018: 

- S’han atès 363 persones, de les quals el 58,67 % han estat dones. 
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- S’ha registrat  415 atencions, de les quals 244 han sigut primera entrevista individual, 47 han estat 

entrevistes de seguiment, i 104 persones han participat en 14 sessions grupals. 

Si anem a l’anàlisi de les persones assessorades, les dades corresponents a abril-maig 2018, són: 

- Via d’entrada: la cita prèvia suposa el 55,55% de les atencions, mentre que el 44,45% restant 

acudeix al servei sense cita 

- Via de coneixement del servei: el 54,84% de les persones són derivades d’entitats, seguits pel 

20,43% que s’apropen pel boca-orella 

- Tipus de consulta: la majoria de persones fan la consulta sobre acomiadament, seguit de drets 

laborals en general i dubtes de condicions de contracte. 

- Resultat de la intervenció: prop d’un 60% de les atencions acaben en resolució de dubtes i prop 

d’un 20% en derivació a altres serveis.  

- Sectors: el sector de treball majoritari és el comerç, 12,07%; seguit de la restauració 10,14% i 

7,24% de neteja d’edificis i locals. 

- Situació laboral: un 58,45% de les persones treballen per compte aliè i un 47% ho fa amb 

contracte indefinit. Un 45% de les persones ateses tenen contracte temporal i un 3% treballa 

sense contracte. 

- Rang salarial: més del 70% de les persones ateses no arriben als 18.000€ anuals. 

- Residència: Ciutat Vella (31%), Sants- Montjuïc (13%) i Sant Martí, (17%) 

- Lloc de treball: majoritàriament a Eixample (17%) i Ciutat Vella (7%)  

- Edat: els rangs d’edat estan molt equilibrats, tret del més jove, 16-24 anys, que només representa 

un 9% del total de persones. 

- Estudis: Un 34% de les persones ateses tenen estudis secundaris, seguit de batxillerat amb un 

18%. Les persones sense estudis representen un 7%. 

- Nacionalitat: la majoria de persones que venen al punt, sobre un 52%, tenen nacionalitat 

espanyola, seguit de diferents països d’Amèrica Llatina, 17% i d’Àfrica (15%) 

 

En quant a la difusió, s’ha publicat al web del PDE i del Districte una notícia de balanç del primer semestre 

de l’any 2018: http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/el-

punt-de-defensa-dels-drets-laborals-de-ciutat-vella-es-consolida_713507 

4.1.2 Banc de Recursos  

El Banc de Recursos de Ciutat Vella facilita la mancomunació de materials i recursos, tant públics com de 

les diferents entitats del districte, els quals es poden ubicar físicament en el propi Banc o estar a 

disposició de la resta d’entitats en el local de l’entitat propietària del recurs.  

Amb la fase d’execució del Banc de Recursos que s’ha iniciat al maig del 2018, l’objectiu és 

l’acompanyament a la implementació del pla de viabilitat: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/el-punt-de-defensa-dels-drets-laborals-de-ciutat-vella-es-consolida_713507
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/el-punt-de-defensa-dels-drets-laborals-de-ciutat-vella-es-consolida_713507
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- Mancomunació de recursos gratuïta per entitats 

- Facturació de serveis complementaris de transport i muntatge a privats i Districte  

- Experienciació laboral de joves del Districte 

L’objectiu principal és la sostenibilitat econòmica del projecte per al 2019. En un horitzó de futur, es 

treballa amb la possibilitat de convergir amb el projecte de gestió d’infraestructures a la via pública que 

s’està impulsant des del Pla de Barris.  

Des del mes de juny, el Districte ha començat a contractar serveis de transport i muntatge de cadires, 

taules, i carpes per a petits esdeveniments d’entitats a la via pública. Entre juny i setembre, s’ha 

contractat serveis per a 22 actes. També 10 entitats han contractat el servei de transport i muntatge de 

petites infraestructures (carpes, cadires i taules) mitjançant pagament, a banda de l’ús gratuït que hagin 

pogut fer dels recursos del banc de recursos.  

En quant a indicadors de recursos mancomunats, des de l’inici del banc de recursos a finals de 2017, s’han 

gestionat 116 préstecs i 47 donacions de tot tipus. 

Materials disponibles físicament al Banc de Recursos 
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4.1.3 Convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas 2018” 

Com ja vam informar en l’anterior Plenari, de les 452 sol·licituds rebudes pel conjunt del programa, 

aproximadament 75 corresponien a Ciutat Vella. 

A principis d’octubre es va publicar la resolució provisional de la convocatòria, que presenta els següents 

resultats per Ciutat Vella: 18 projectes realitzats a CV (alguns totalment al CV i altres a CV i altres 

districtes) i 392 mil euros de pressupost. 

Llistat de projectes: 

Nom o Raó Social Nom projecte Territori on es 
desenvolupa 
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ASSOCIACIÓ CAP A MAR Pescadors en xarxa! Barceloneta 

LA BOQUERIA TALLER D'ARQUITECTURA  Aparadors: Més que façanes Raval Gòtic 
CASAL INFANTS PER A L'ACCIÓ SOCIAL Tot a Punt Raval 

ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA Impuls Guingueta Charles Darwin Barceloneta 

ASSOCIACIO COOPERASEC Consolidació CooperaCures al 
barri del Poble Sec 

Poble-Sec, Sant Antoni I 
Raval 

FUND.PRIVADA SERVEI SOLIDARI PER IN T+: Tastets d'oficis Trimestrals en 
horari de Tarda per a joves del 
col·lectiu MENA 

Raval 

COORDINADORA INSERCIO SOCIO-
LABORAL 

Consolidació i Innovació del 
Servei de Dinamització 
Econòmica Mitjançant... 

RAVAL, ampliant a la 
resta de barris del 
districte 

OBLATAS SANTÍSIMO REDENTOR PROV 
CRI 

Dona Kolors: teixint futur RAVAL 

MENSAKAS Mensakas Ciutat Vella, Gòtic, 
Eixample, Sants I Gràcia 

ASSOC DONA ACTIVA 2010 ACTUA I TREBALLA Districtes de Nou Barris i 
Ciutat Vella 

TOT RAVAL FUNDACIO PRIVADA #RavalKm0 Raval 

FUNDACIO PRIVADA BAYT AL-THAQAFA Curs de barberia i perruqueria 
per a joves en risc d'exclusió 

Sant Pere, Santa Caterina 

FUNDACIO PRIVADA ELISAVA ESCOLA 
UNIVERSITARIA 

ARTESANIA DIGITAL Ciutat Vella, Les Corts I 
Poble Nou  

XARXA OBSERVATORI DEUTE EN 
GLOBALIT 

La precarietat laboral del turisme 
a Barcelona. Coneixement i co-
creació d’estratègies 

Ciutat Vella i altres 
districtes i barris 
turistificats 

IMPULSEM, SCCL Fusió de Sucres Raval 

LUIS ALBERTO GUTIERREZ IBAÑEZ est13 Raval 

METGES DEL MÓN Nou Espai per als projectes de 
Metges del Món al Raval 

Raval 

SABINA PEDRÓS PERALTA AVIFO, Impulsem el talent Sant Pere Sta Caterina 

 

Recordem que l’objectiu de la convocatòria és “Activar l’economia dels barris donant suport a aquells 

projectes que fomenten l’activitat socioeconòmica arrelada als territoris”, amb les 6 modalitats següents  

1. Emprenedoria i empresa de proximitat  

2. Economies comunitàries i innovació social  

3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori  

4. Innovació social digital als territoris  

5. Turisme responsable (NOVETAT) 

6. Instal·lació d’activitat econòmica a plantes baixes buides (NOVETAT) 

El crèdit inicial és de 1’6 milions d’euros, essent la subvenció de fins al 80% del pressupost del projecte, 

per a les modalitats de la 1 a la 5 amb un màxim de 50.000€ d’import subvencionat i de la modalitat 6 fins 

a un màxim de 10.000€ 
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4.1.4 Programa “Comerç a punt”  

Durant el mes de juliol es van contactar els comerços seleccionats per participar en el programa i durant 

el mes de setembre s’han iniciat les sessions d’assessorament in situ a l’establiment dels comerços 

participants.  

De moment són 19, atès que un dels comerços ha desestimat la participació per motius aliens al 

programa. A l’espera d’afegir doncs un nou comerç al programa, la distribució per barris és la següent 6 

comerços del Casc Antic, 8 del Gòtic, 4 del Raval i 1 de la Barceloneta.  

4.1.5 Servei de dinamització socioeconòmica per a col·lectius d'origen pakistanès i bengalí al Raval Sud 

Gòtic Sud. 

Com ja hem informat en anteriors ocasions, des de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de 

Barcelona Activa, i de la mà del Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud, estem portant a terme un servei de 

dinamització socioeconòmica per a col·lectius d'origen pakistanès i bengalí al Raval Sud Gòtic Sud.  

El servei busca apropar i adaptar recursos de promoció econòmica a comunitats que no en fan ús, 

treballant amb el comerç en particular i fomentant col·laboracions amb associacions de comerciants. 

Durant aquest mes de setembre, hem estat treballant amb associacions de comerciants dels barris 

d’actuació per la inclusió de la interculturalitat en la seva dinàmica, a banda de continuar amb les visites a 

comerços individuals per donar suport en les seves necessitats (per exemple, en l’àmbit de la tramitació 

de llicències per l’obertura de nous establiments). Entre altres accions, estem treballant en el disseny de 

formacions a mida per a comerciants d’origen estranger i també autòctons en col·laboració amb l’Eix del 

Raval. Alhora, s’està treballant en el disseny d’una fira de promoció comercial vinculada al mòbil que 

realitzarà l’Associació de Comerciants del c/Sant Pau – Junta de Comerç pels volts de Nadal.  

4.1.6 Impuls de la contractació de proximitat per part del Gremi d’Hotels 

Des del mes de juliol i fins a finals d’any s’està duent a terme l’anàlisi de les possibilitats concretes de 

contractació de persones i productes i serveis de proximitat per part dels hotels de Ciutat Vella que 

formen part del Gremi d’Hotels de Barcelona. Fins al moment s’estan duent a terme reunions amb 

entitats de l’àmbit sociolaboral i xarxes laborals, i associacions de comerciants, així com reunions de 

treball amb alguns hotels individualment i amb l’Escola d’hostaleria de Barcelona, entre d’altres.  

La voluntat de l’anàlisi és establir una pauta de treball entre el Gremi, l’administració i les entitats del 

territori per tal de promoure la contractació de proximitat i poder començar a realitzar accions de forma 

coordinada en aquesta línia a partir del 2019.  

4.1.7 Punt/Servei d’atenció a l’activitat econòmica  

Entre els mesos de juny i juliol van tenir lloc les sessions de treball per la definició d’aquest servei 

territorialitzat per a empreses, persones emprenedores, comerços, entitats i veïnat del Districte. En les 

sessions es va comptar amb l’activa participació de les associacions de comerciants i entitats de l’àmbit 

sociolaboral del conjunt del Districte. 
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Entre altres, els serveis que s’englobaran són: suport i acompanyament a l’activitat econòmica; 

assessoraments i activitats formatives; informació territorialitzada sobre recursos de promoció 

econòmica; impuls del treball en xarxa i accions comunitàries, etc. La voluntat és la de poder iniciar el 

servei a principis de l’any 2019.  

4.2 Criteris de compra pública 

En data 1 d’agost es van publicar les bases reguladores del procediment d’adquisició de locals ubicats a 

determinades zones del Districte de Ciutat Vella, Lots 1, 2 i 3 i la documentació complementària al Perfil 

de Contractant. El concurs té per objectiu que el districte pugui comprar locals comercials per a destinar-

los a l’activitat econòmica, ja sigui en forma de Baixos de Protecció Oficial o altres, sempre amb l’objectiu 

de mobilitzar-los. 

El concurs es divideix en tres lots, un d’ells específic per a finques en mal estat de conservació. 

L’Ajuntament destina 1,5 milions d’euros per a la compra i la rehabilitació d’aquests locals: 1.100.000 

euros per compra i 400.000 per rehabilitació. El període de presentació de sol·licituds resta obert fins el 

divendres 26 d’octubre.  

5. ESPAI PÚBLIC  

5.1. Obres en curs actualment 

Durant els darrers mesos s’han finalitzat les obres de l’espai verd i de pati de l’Escola Baixeras de 

Sotstinent Navarro, que es dirà Plaça de Carme Simó i que és resultat d’una procés participatiu exemplar; 

els jardins d’Antonia Vilàs al carrer Balboa, fruit d’una demanda veïnal,  així com les obres de l’edifici 

d’habitatges de la Plaça de la Gardunya, la rehabilitació de la façana de l’institut Milà i Fontanals i el punt 

verd a la Plaça Folch i Torres.  

També s’ha finalitzat la rehabilitació del rellotge de llums de la Via Laietana i l’enderroc de les finques de 

Lancaster 22 i 24, la connexió de la xarxa de recollida pneumàtica de residus i instal·lació de bústies en els 

entorns del mercat del Born, i s’ha efectuat la vorera passant al carrer del Parc amb Passeig Colom.  

Es troben en curs per finalitzar dins d’aquest darrer trimestre, les millores en les voreres de Via Laietana, 

les obres de soterrament de l’estació transformadora de la plaça de Sant Agustí, la reurbanització del 

carrer Comerç entre Fusina i Princesa, l’escola bressol Aurora, l’arranjament de la mitgera de l’aqüeducte 

a la plaça 8 de Març, i s’està finalitzant l’escomesa a l’estació transformadora de l’edifici públic de Sant 

Ramon 1.  

També s’han iniciat els treballs de reurbanització i de renovació de les instal·lacions de les companyies 

d’aigua i electricitat al passeig Joan de Borbó, els de deconstrucció de l’interior de les carpes del mercat 

provisional de Sant Antoni. 

5.2. Actualització de la plaça de Sant Miquel 

S’està donant continuïtat a la prova pilot de la nova Plaça Sant Miquel que reubica les circulacions i 

elimina els aparcaments de vehicles. Això ens permet testejar i corregir dinàmiques rodades i sobretot 

dinamitzar l’espai per part de les entitats del barri i del servei de cadires, taules i para-sols per incorporar 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

 

Pàgina 15 de 32 
 

dinàmiques de vida quotidiana a l’espai. S’està reforçant també la comunicació per facilitar el 

coneixement veïnal del projecte. El projecte de la futura plaça està en procés de redacció del projecte 

executiu i està incorporant consideracions aparegudes durant la Prova Pilot com la necessitat de clarificar 

senyalització d’aparcament o la manca d’ombra a la part dels jocs infantils. Les obres es preveuen iniciar a 

principis de 2019. 

5.3. El Borsí 

S’està en procés de tramitació de la documentació administrativa per tal de poder comunicar la segona 

quinzena d’octubre la proposta guanyadora del concurs d’arquitectura. Des d’aquest moment i en un 

marge de tres mesos els/les arquitectes hauran de redactar conjuntament amb les parts implicades 

l’avantprojecte. 

Alhora, el mes d’octubre s’estan realitzant les obres d’adequació del Hall i la sala de planta baixa que han 

de permetre formalitzar la cessió d’espai a la plataforma veïnal per a que puguin, igual que l’Ajuntament o 

la Biblioteca, realitzar activitats allà vinculades al propi procés del futur equipament del Borsí. 

5.4. Les Rambles (Km0) 

L’equip KmZero van lliurar una primera proposta d’avantprojecte i de plans estratègics el juliol de 2018. A 

partir d'aquí, aquest equip i l’Ajuntament estan tancant els darrers detalls que han de permetre elaborar 

les bases per a l’executiu amb l’equip de KmZero. En l’executiu es fixaran els elements que no van acabar 

de tancar-se en l’avantprojecte.  

El projecte de la Rambla és un projecte que ve d'antic. És necessari recuperar la Rambla pels barcelonins i 

barcelonines, i per això també es considera necessari que de cara a la redacció del projecte executiu, es 

puguin incorporar aportacions de diferents forces polítiques, enriquint un document que és fruit d'un 

treball col·laboratiu entre diferents actors socials. 

Properament es farà la presentació pública de la proposta d'avantprojecte que ha de permetre avançar 

cap al projecte definitiu 

 5.5. Indicadors de seguretat  

El dia 3 d’octubre es va celebrar una nova sessió de la Junta Local del Districte de Ciutat Vella, en la que 

tots els cossos policials van tractar i analitzar les dades de seguretat dels darrers mesos. 

En aquest sentit, la demanda de serveis policials s’ha incrementat un 1% en el que portem d’any 2018, 

com en la resta de la Ciutat, i han baixat gairebé de manera imperceptible (un 0,5%) la demanda 

relacionada específicament amb molèsties de soroll a Ciutat Vella. 

Pel que fa a la seguretat ciutadana els fets coneguts (denunciats o que es coneixen d’ofici) han augmentat 

un 18% a la Ciutat, a l’hora de tancar les dades de l’estiu. Pel que fa a Ciutat Vella han augmentat un 

23,2% en aquest període, mentre que les detencions i les investigacions han augmentat un 12,8%. 

Justament aquest augment, fruit de la major activitat policial, provoca la sobresaturació de l’activitat 

judicial, que ja patia retards sense aquest increment. En aquest sentit, els judicis immediats s’estan 
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assenyalant, hores d’ara, amb un marge de 9 mesos entre la detecció dels fets i la imputació o detenció i 

l’enjudiciament dels presumptes responsables.  

Tal com hem comentat en diversos espais, i en anteriors informes de la regidora, els fets coneguts més 

nombrosos a Ciutat Vella (i al conjunt de la Ciutat) són els furts que augmenten un 23,2% i representen el 

75% del total (gairebé 27.000 fins a l’agost), mentre que els robatoris amb violència s’han incrementat un 

40% arribant fins als 2.152, una xifra incomparable a la dels furts però que genera una sensació 

d’inseguretat molt agreujada. No hi ha dubte que la majoria d’aquests robatoris amb violència són intents 

frustrats de furts que són descoberts pels afectats i intenten aturar-los. 

Durant aquest estiu s’han dut a terme diverses operacions inèdites i dispositius conjunts especials, amb 

coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, per a incidir en alguns aspectes d’especial 

rellevància per a la seguretat: sobre els col·lectius que fan de punters d’associacions cannàbiques a la via 

pública que han comportat 48 detencions; sobre actuacions delinqüencials al Front Marítim que han 

comportat 38 persones detingudes i 10 investigades; s'han realitzat un total d'11 dispositius sobre les 

zones en les que s’han desarticulat punts de venda de droga que han afectat a tots els barris del 

Districte, amb un total de 68 detinguts per diferents motius. També s’han dut a terme seguiments i 

accions en algunes zones específiques: Plaça Castella, Riera Baixa, Plaça dels Àngels, Plaça Terenci Moix, 

Plaça Reial, Parc de la Catalana, Passeig Joan de Borbó i Plaça del Poeta Boscà.  

A més cal destacar que s’han destinat 90 efectius a tot el litoral marítim, en el Grup de Platges, amb 

especial presència a les platges de Ciutat Vella. Enguany s’ha assignat una dotació al control de vehicles 

de mobilitat personal al barri de la Barceloneta.  

Pel que fa a la intervenció sobre bicicletes i vehicles de mobilitat personal (vmp) aquest 2018 s’han 

incrementat de manera ostensible el nombre de denúncies a tots els barris, sobretot a la Barceloneta. Si 

el 2017 es van posar 1343 denúncies aquest any el número s’ha gairebé quadruplicat fins a les 4002. 

 2017 2018 

 Bici. VMP Bici. VMP 

Raval 667 19 1236 431 

Gòtic 375 13 574 268 

Casc Antic 116 1 259 161 

Barceloneta 84 68 199 874 

TOTAL 1242 101 2268 1734 

 

Així mateix, s’han realitzat inspeccions a locals de lloguer de vmp que han comportat 98 immobilitzacions 

i 8 ingressos a dipòsit. Aquest estiu també s’han realitzat controls de documentació i alcoholèmia en 
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horari nocturn que han representat 11 vehicles ingressats a dipòsit. Els agents cívics han informat en 

2.000 ocasions de les normatives. 

5.8. Situació de cannàbiques 

Des de l’actuació municipal s’ha prioritzat la tasca d’inspecció i control, tant administrativa com judicial, 

amb l’objectiu que cessin totes les que no són legals i que les legals no fessin activitats no adequades a la 

seva llicència: tolerància zero. Els Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb la 

Fiscalia han estat treballant intensament els protocols per tancar les cannàbiques sense llicència. Fruit 

d’aquest treball conjunt darrerament hem pogut veure com alguns terminis de precinte, tancament i 

tapiat s’han reduït considerablement i com s’han aconseguit resultats notables: el Districte de Ciutat Vella 

ha tancat 63 cannàbiques (8 durant aquest estiu) il·legals durant aquest mandat gràcies a la feina 

conjunta del personal tècnic municipal, els Serveis Jurídics i la Guàrdia Urbana.  

Actualment la situació és la següent:  

2018 Amb llicència Sense llicència Precinte/tancada 

Gòtic 6 4 16 
Raval 13 2 24 
St. Pere 13 0 22 
Barceloneta 2 0 1 
 34 6 63 

 

5.9. Plec d’urinaris a la via pública 

S’està finalitzant el procés de contractació de la licitació dels urinaris autorentables a la via pública. S’han 

licitat 7 cabines de sanitaris públics automàtiques i auto rentables al Districte de Ciutat Vella en un 

contracte de 644.583,94 € que durarà fins a 30 de juny de 2020, amb possibilitat de pròrroga 12 mesos 

més. Es preveu que la instal·lació de les cabines pot necessitar fins a 4 mesos d’obres, per la qual cosa es 

compta que estaran en funcionament el mes de març de 2019. 

6. PLA DE XOC EN RELACIÓ A LA VENDA DE DROGUES I ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES 

Pel que fa a l’activitat policial, el pla de xoc ha suposat la dedicació de 13.000 hores de servei de personal 

de la GUB, que ha produït, entre d’altres, els següents resultats: 

- 5.793 Identificacions.  Aquesta tasca comporta un augment en la sensació de control als 

carrers i per tant la disminució de la sensació d’impunitat. 

- 226 detencions 

- 259 actes amb decomís de substàncies de drogues 

- Nombrosos informes procedents de veïns 

- 683 denúncies administratives per comportament incívic. 

S’han desarticulat 56 pisos al districte de Ciutat Vella durant el 2018, dels quals 44 són al barri del Raval, 

produint-se 74 detencions, dels quals només a 7 se’ls ha dictat ingrés preventiu. En canvi, el tancament 
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definitiu de pisos als quals s’ha intervingut s’ha incrementat el 61% al 2018. El 2017 el 63% dels pisos es 

van poder recuperar i el 2018 aquest percentatge ha augmentat fins el 91%. 

Cal tenir en compte que es tracta de dades provisionals encara, i corresponen a les intervencions de 

MMEE i de GUB.  

En quant a la salut, cal destacar que durant el període juliol-octubre de 2018 s’ha ampliat l’horari de 

l’espai de reducció de danys del CAS Baluard les 24 hores del dia.  

Respecte la comunicació s’ha preparat un tríptic informatiu en relació al pla de xoc i als canals de 

comunicació de la ciutadania amb els diferents serveis municipals implicats.  

Alhora s’ha tractat la problemàtica en les juntes locals de seguretat de nivell de ciutat i de districte, i en 

reunions bilaterals amb els responsables polítics de la Generalitat.  

7. PLA DE BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD 

El Pla de Barris Raval sud i Gòtic Sud continua desplegant les més de 60 accions del pla agrupades en les 

de Drets Socials, Educació, Activitat Econòmica i Ecologia Urbana. Algunes de les principals novetats son 

l’imminent inici d’obres als Nous Jardins Voltes d’en Cirés i per tant la finalització de les activitats al propi 

espai “Fes teu aquest jardí” organitzades per les entitats de l’entorn de la plaça coordinades pel Centre 

Cívic Drassanes i que han atret a utilitzar veïnalment aquest espai més de 4.000 persones en els darrers 

sis mesos.  

El programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat ha aconseguit ja l’acord per realitzar el 

projecte de rehabilitació de 16 finques i 11 de les mateixes ja han assolit el compromís de realitzar l’obra.  

Es continua treballant el programa de canvi de finestres que veurà la llum el segon semestre d’aquest any 

per ajudar a aquelles famílies propietàries o llogateres que desitgin fer aquesta millora de façana per 

reduir el soroll a l’àmbit domèstic.  

La rehabilitació dels 3 pisos del Gòtic feta per entitats d’inserció sòcio-laboral del Raval està al 95% 

acabat, projecte que permetrà la entrada a viure a aquest pisos de persones grans que estaran en règim 

de lloguer social derivades de la Llar la Mercè del Gòtic i serveis socials.  

S’ha presentat a la Festa d’entitats del Gòtic la web de la Xarxa Laboral del Gòtic 

http://xarxalaboralgotic.org/ i altres materials de difusió de les tasques de la Xarxa (tríptics) per a millorar 

la seva capacitat de permeabilitat als barris i sobretot capacitat de generar ocupació local amb 

l’hosteleria, restauració i comerços del barri. La xarxa Laboral del Gòtic (composada tant per serveis 

municipals com entitats socials i del tercer sector) continuen elaborant un projecte conjunt entre entitats 

d’espai de cures per infants de famílies monoparentals.  

S’ha iniciat el programa de formació “nous lideratges” desplegat amb la Fundació Bofill i l’IGOP on joves 

dels barris de Pla de Barris entre 18 i 35 anys comparteixen un curs intensiu i experiencial per enriquir les 

seves aptituds de lideratge a futur als seus barris.  

S’ha plantejat amb Torre Jussana i la col·laboració de la Fundació Tot Raval una formació per a entitats 

dels barris sobre “eines per millorar el finançament de les associacions” per a finals d’octubre. 

http://xarxalaboralgotic.org/
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Continua obert fins a final d’octubre el termini de presentació de propostes de locals per a la seva compra 

pública per augmentar la bossa de Baixos de Protecció Oficial i altres usos, mencionat a l’apartat 4.2.  

Es continua treballant en el projecte de veïnificació de la Balconada del Moll de la Fusta per a millorar les 

condicions de confort i l’ús veïnal d’aquest espai. El projecte de reurbanització de la Rambla del Raval-

Vázquez Montalban-Salvador Seguí continua la seva tramitació administrativa sobre previst. 

S’està en procés de contractació de la persona responsable del projecte sobre referents comunitaris de 

salut vinculada al Procés de Salut Comunitària del Raval que tindrà com a tasques coordinar les accions de 

salut amb mirada intercultural amb la vinculació dels i les professionals i les comunitats diverses.  
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8. FESTES MAJORS O FESTIVITATS  

 

06/07/2018 06/07/2018 22:00-24:00 Barceloneta Cinema a la fresca Cinema a la fresca. Projecció de la pel·lícula "Un monstruo viene a verme" CENTRE CÍVIC BARCELONETA Conreria

07/07/2018 08/07/20158 09:00-21:00 Barceloneta Mostra de manualitats GAMAR Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la Barceloneta (a l'alçada Parc 

de la Barceloneta)

10/07/2018 10/07/2018 08:00-14:00 Barceloneta Torneig de voleï platja. Torneig de voleï platja organitzat per tots els projectes Franja del districte de Ciutat Vella i el 

Casal de Joves Palau Alós.

CENTRE CÍVIC BARCELONETA Ptja. Barceloneta

13/07/2018 13/07/2018 18:00-02:00 Barceloneta Cabaret jove a la Repla Cabaret jove a la Repla CENTRE CÍVIC BARCELONETA Pl. Poeta Boscà

14/07/2018 17/07/2018 10:00-18:00 Barceloneta Processó en honor a la festivitat Mare de Deu del 

Carme.

Processó, passejant la imatge de la Verge. Adreçada a confrares i a totes les persones que vulguin 

formar part.

CONFRARIA DE PESCADORS DE BARCELONA Pl. Barceloneta + 

Moll de pescadors

18/07/2018

21/07/2018 10:00-13:00 Barceloneta Taller de Pintura Mural Taller de Pintura Mural amb el projecte Franja Barceloneta, continuació del graffitti iniciat a la 

paret exterior del Centre Cívic Barceloneta, per part del grup d´adolescents del Casal Infantil i 

Franja Barceloneta.

CENTRE CÍVIC BARCELONETA  de la Conreria, 1-9

25/07/2018

25/07/2018 21:00-22:00 Barceloneta Música als parcs Concert de música de jazz a Pl Hilari Salvadó PARCS I JARDINS DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL Pl. Hilari Salvadó

04/08/2018 05/08/2018 09:00-21:00 Barceloneta Mostra de manualitats GAMAR Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la Barceloneta (a l'alçada Parc 

de la Barceloneta)

18/08/2018 19/08/2018 09:00-21:00 Barceloneta Mostra de manualitats GAMAR Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la Barceloneta (a l'alçada Parc 

de la Barceloneta)

23/08/2018 23/08/2018 07:00-09:0 Barceloneta Festa del Xai (Campillo) Eid al Adha que es realitza amb xerrada i discurs en el Campillo. Comunidad Cultural Islámica Abu Ayoub Al Ansari Pg de Circumval·lació, 1  Campillo                           

01/09/2018 02/09/2018 09:00-21:00 Barceloneta Mostra de manualitats GAMAR Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la Barceloneta (a l'alçada Parc 

de la Barceloneta)

07/09/2018 08/09/2018 20:00-00:00 Barceloneta Cicle de cinema i Pesca de la Sardineta Primer cicle de cinema en el que es farà projecció, debat i pica pica amb els productes dels 

proveïdors de l´entitat.

LA SARDINETA "ASSOCIACIÓ PER LA DIFUSIÓ D'UN 

CONSUM RESPONSABLE"

Pl. Hilari Salvadó

08/09/2018 08/09/2018 10:00-14:00 Barceloneta Beneficis de ser República Paradeta informativa els dies 1 i 8 de Setembre. ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA Pl. Poeta Boscà

15/09/2018 15/09/2018 17:00-23:00 Barceloneta Sopar de Germanor Sopar de germanor al barri de la Barceloneta amb col·laboració de l´Associació Catalana pels drets 

civils, en defensa per la llibertat dels presos i exiliats polítics.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA Pl. Poeta Boscà

22/09/2018 23/09/2018 09:00-21:00 Barceloneta FMB Mostra de manualitats Gamar Mostra de manualitats GAMAR Passeig Marítim 21
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23/09/2018 24/09/2018 09:00-18:00 Barceloneta FMB Campionat de dados En motiu de la Festa Major de la Barceloneta i la Diada del Club d'Esports Barceloneta CENTRE D'ESPORTS BARCELONETA Passeig Marítim ( davant del club d'esports 

Barceloneta)

23/09/2018 24/09/2018 09:00-18:00 Barceloneta FMB Campionat de petanca En motiu de la Festa Major de la Barceloneta i la Diada del Club d'Esports Barceloneta CENTRE D'ESPORTS BARCELONETA Passeig Marítim ( davant del club d'esports 

Barceloneta)

24/09/2018 03/10/2018 09:00-16:00 Barceloneta FMB Festa Major del Carrer Pescadors Activitats al llarg de la setmana de la Festa Major de la Barceloneta. Adreçades a tot el veïnat. Es 

farà ball, animació infantil xocolatada popular, concerts, teatre, cant coral…

COMISSIÓ DE FESTES DEL CARRER PESCADORS Carre Pescadors ( entre Pepe Rubianes i 

Almirall Aixada)

24/09/2018 12/10/2018 10:00-02:00 Barceloneta FMB Activitats al carrer Baluard Múltiples i diverses activitats englobades a la festa major del barri i destinades a nens i grans, 

durant els dies que comprenen la festa major del barri.

COMISSIÓ DE FESTES BARCELONETA Carre Baluard (entre Pepe Rubianes i Almirall 

Aixada)

26/09/2018 26/09/2018 17:00-20:00 Barceloneta FMB 3ª Fira Solidària. Bon veí, bon profit Per tercer any consecutiu es realitza aquest acte solidari per part dels veïns i veïnes del barri cap 

al projecte del Pla comunitari: Bon ví, bon profit. 

S'instal·larà una carpa, amb dues taules i sis cadires i es recolliran productes alimentaris. 

ASS. BARCELONETA ALERTA Pl. Poeta Boscà

28/09/2018 28/09/2018 21:00-23:00 Barceloneta FMB GAMAR Actuació Safinats Actuació Grup Vocal The Safinats GAMAR Parc de la Barceloneta (Espai sense alcohol)

28/09/2018 28/09/2018 08:30-12:30 Barceloneta FMB Sidral Brass Band Espectacle musical adreçat a les escoles de primària de la Barceloneta. CENTRE CÍVIC BARCELONETA Parc de la Barceloneta (Rotonda del Gas)

28/09/2018 28/09/2018 19:00-23:00 Barceloneta FMB Pregó de Festa major Pregó de Festa major amb actuació de la Raval's Band COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Barceloneta

28/09/2018 30/09/2018 09:00-03:00 Barceloneta FMB VII Festa La Sardineta Concerts d'artistes locals, mercat de segona mà, activitats infantils, cabaret de circ i balls de 

músiques del món. 

ASSOCIACIÓ LA SARDINETA Carrer Atlàntida 78

28/09/2018 30/09/2018 09:00-02:00 Barceloneta FMB Carrer Baluard- Carrer Sant Elm Diverses activitats dintre del cicle de Festa Major de Barceloneta Raquel Quesada Giner C. Baluard entre Carrer Pepe Rubianes i Carrer 

Sant Carles

29/09/2018 29/09/2018 18:00-21:00 Barceloneta FMB Masterclass d'spinning Masterclass d'spining, dirigida per tècnics esportius del Claror Marítim i adreçada a participants 

adults prèvia inscripció. Poden participar abonats i no abonats del club.

FUNDACIÓ CLAROR - MARÍTIM Pl. Charles Darwin

29/09/2018 29/09/2018 12:00-14:00 Barceloneta FMB Ballada Sardanes Ballada de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi AGRUPACIÓ SARDANISTA Pl. del Mar (Districte)

29/09/2018 29/09/2018 17:00-20:30 Barceloneta FMB Festa infantil Festa infantil amb jocs tradicionals, titelles i taller de circ amb berenar pels més petits COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Poeta Boscà

29/09/2018 29/09/2018 09:00-14:00 Barceloneta FMB Cercavila del canó i festa de l´escuma Cercavila del canó amb trabucaires i cloenda amb la festa de l'escuma a la plaça Poeta Boscà. COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Barceloneta + 

Itinerari +

Parc de la Barceloneta +

Pl. Poeta Boscà
29/09/2018 29/09/2018 20:00-23:00 Barceloneta FMB Foc Bestial Acte central de la Festa Major de la Barceloneta. Correfoc i mostra de foc on participen La Tarasca 

de Barcelona i els diables tarascaires, conjuntament amb dues colles de diables i altres dues 

bèsties.

ASSOCIACIÓ GEGANTERS, GRALL. I BEST. DE LA 

BARCELONETA

Andrea Dòria +

Itinerari +

Pl.Barceloneta

29/09/2018 29/09/2018 18:00-20:00 Barceloneta FMB GAMAR Actuació Coral de Barcelona Actuació Coral de Barcelona GAMAR Parc de la Barceloneta. (Espai sense alcohol)

29/09/2018 29/09/2018 09:00-21:00 Barceloneta FMB Comerç al Carrer Poeta Boscà Comerç al carrer, públic en general, comerciants del barri. AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE LA 

BARCELONETA

Pl. Poeta Boscà

29/09/2018 30/09/2018 09:00-18:00 Barceloneta FMB Dominó i Festa Infantil En motiu de la Festa Major de la Barceloneta i la Diada del Club d'Esports Barceloneta CENTRE D'ESPORTS BARCELONETA Passeig Marítim ( davant del club d'esports 

Barceloneta)
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29/09/2018 30/09/2018 23:00-01:30 Barceloneta FMB Concert: El último tributo Concert: El último tributo COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Poeta Boscà

29/09/2018 30/09/2018 22:00-03:00 Barceloneta FMB Campanya antimasclista Punt d'informació, sensibilització i assessorament per a la prevenció de la violència masclista o 

l'assetjament a la Festa Major de la Barceloneta

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA Pl. Poeta Boscà

30/09/2018 30/09/2018 19:00-21:00 Barceloneta FMB GAMAR Tocada de Acordions Tocada de acordions GAMAR Parc de la Barceloneta. (Espai sense alcohol)

30/09/2018 30/09/2018 19:00-22:00 Barceloneta FMB Cantada d'havaneres a Pl Barceloneta Cantada d'havaneres COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Barceloneta

30/09/2018 30/09/2018 17:00-22:00 Barceloneta FMB Salsaloneta Animacions, classes de ball i orquestra en directe amb la millor salsa COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. del Mar

04/10/2018 04/10/2018 16:00-20:30 Barceloneta FMB Festa de la gent gran Festa de la gent gran a les Pistes de la Maquinista. Espectacle de varietés COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pg. Salvat Papasseit

05/10/2018 05/10/2018 15:30-20:30 Barceloneta FMB Tallers per adolescents Activitats i tallers per adolescents de la Barceloneta  en el marc de la festa major. CENTRE CÍVIC BARCELONETA C. Conreria (Davant del centre cívic)

05/10/2018 05/10/2018 19:00-22:00 Barceloneta FMB  La plaça es vesteix de música Actuacions de tres grups corals de diferents entitats del barri i participació dels Tallers de Música. Districte de Ciutat Vella Pl. Hilari Salvadó

05/10/2018 06/10/2018 22:00-02:00 Barceloneta FMB Sessió DJ revival Actuació Albert Malla. Sessió DJ revival COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Poeta Boscà

06/10/2018 06/10/2018 08:00-17:00 Barceloneta FMB PORTES OBERTES PRBB Un cop l'any, durant el primer cap de setmana d'octubre, els investigadors i personal de gestió i 

suport del PRBB dediquem la jornada a la celebració del Open Day, la festa anual en què obrim 

l'edifici a tots els ciutadans. 

Consorci PRBB C. Doctor Aiguader

06/10/2018 06/10/2018 20:30-23:30 Barceloneta  FMB Correfoc Correfoc organitzat pels Diables de la Barceloneta per la festa Major del Barri.

Itinerari: Pl de la Barceloneta, Pg Joan de Borbó, c/Pepe Rubianes, Pg Marítim, Parc de la 

Barceloneta

DIABLES DE LA BARCELONETA Pl de la Barceloneta +

Itinerai + 

Parc de la Barceloneta

06/10/2018 06/10/2018 11:00-15:00 Barceloneta FMB Danses Populars Matinal de danses populars d´arreu del món. Tallers artístics en familia. Espectacles de diverses 

companyies i col·lectius.

CENTRE CÍVIC BARCELONETA Parc de la Barceloneta

06/10/2018 06/10/2018 18:00-21:00 Barceloneta FMB Recorregut del negre de la Riba El Negre de la Riba és un mascaró de proa molt arrelat a la Barceloneta. Actualment hi ha una 

reproducció al carrer Baluard cantonada amb Andrea Dòria. Volem donar a conèixer aquesta figura 

al nostre veïnat i el portarem a fer un recorregut fins el mar. 

Baixada del mascaró a la plaça Poeta Boscà. Pl. Poeta Boscà, Pepe Rubianes, Baluard, pg Joan de 

PLANETA BARCELONETA:COL·LECTIU D'ARTISTES I 

ARTESANS 

Pl. Poeta Boscà +

Itinerari + 

Pl. del Mar (Districte) 

06/10/2018 06/10/2018 17:00-19:00 Barceloneta FMB Festa infantil amb jocs tradicionals  FESTA INFANTIL AMB JOCS TRADICIONALS COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Poeta Boscà

06/10/2018 06/10/2018 10:00-18:00 Barceloneta FMB Inauguració guingueta Inauguració de la guingueta de la plaça Charles Darwin Barceloneta Alerta Pl Charles Darwin

06/10/2018 07/10/2018 23:00-01:30 Barceloneta FMB Ball de Festa Major Ball de Festa Major COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Poeta Boscà
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06/10/2018 07/10/2018 09:00-21:00 Barceloneta FMB Mostra de manualitats Gamar Mostra de manualitats GAMAR Passeig Marítim 21

06/10/2018 07/10/2018 09:00-18:00 Barceloneta FMB Ta-ka-ta En motiu de la Festa Major de la Barceloneta i la Diada del Club d'Esports Barceloneta CENTRE D'ESPORTS BARCELONETA Passeig Marítim ( davant del club d'esports 

Barceloneta)

07/10/2018 07/10/2018 08:00-13:00 Barceloneta FMB Masterclass de ioga Activitat en favor de la recerca en càncer d´ovari a l´Hospital del Mar. FUNDACIÓ AMICS DE L´HOSPITAL DEL MAR Platja de Sant Sebastià ( Davant del Club 

Natació Atlètic- Barceloneta)

07/10/2018 07/10/2018 10:00-13:00 Barceloneta FMB Desfilada de banderes Desfilada de banderes COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl Poeta Boscà+ 

Itinerari+ 

 Pl. Maquinista                                          

07/10/2018 07/10/2018 19:30-21:30 Barceloneta FMB Cantada d'havaneres al Pg Marítim Cantada d'havaneres COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pg Marítim 

07/10/2018 07/10/2018 13:00-17:00 Barceloneta FMB Paella popular i DJ Paella popular i DJ COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pl. Poeta Boscà

07/10/2018 07/10/2018 22:00-22:30 Barceloneta FMB Cloenda amb focs artificials Focs artificials cloenda de Festa Major. COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Pg Marítim (Espigó del Gas)

07/10/2018 07/10/2018 10:00-21:00 Barceloneta FMB Festa dels gossos Una festa pels gossos i els seus propietaris on s´aplegaran una trentena de protectores d´animals i 

muntaran stands informatius i activitats lúdiques i educatives pels propietaris de les mascotes. 

També es farà una passejada amb els propietaris i els seus gossos educativa.

COMISSIÓ FESTA MAJOR DE LA BARCELONETA Parc de la Barceloneta

11/10/2018 11/10/2018 18:00-22:00 Barceloneta Dansa de Carrer Espectacle de Dansa de carrer de 20 minuts. CENTRE CÍVIC BARCELONETA C. Conreria

12/10/2018 14/10/2018 09:00-21:00 Barceloneta Mostra de manualitats GAMAR Mostra de manualitats GAMAR GAMAR Pg. Marítim de la Barceloneta (a l'alçada Parc 

de la Barceloneta)

05/07/2018 05/07/2018 21:00-2200 Gòtic Música als parcs Concert de música de jazz a Pl. del Duc de Medinaceli. PARCS I JARDINS DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL Pl. Duc de Medinaceli

07/07/2018 07/07/2018 11:00-20:00 Gòtic Comerç al carrer Jornades de comerç al carrer. (C. Comtal, Moles, Montsió, Amargós, Estruc, Santa Anna i 

Magdalenes) Dies: 28 abril, 12 maig, 9 juny, 7 juliol, 14 juliol, 6 octubre. 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C COMTAL C. Comtal, Moles, Montsió, Amargós, Estruc, 

Santa Anna i Magdalenes

07/07/2018 07/07/2018 11:30-00:00 Gòtic Encierro típic de San Fermín Es substitueix els animals per caps de cartó-pedra fabricats pels nens del Casal Infantil Pati 

Llimona. L'objectiu és fer participar als més petits i als majors del barri en una activitat lúdic-

cultural. Durant l'esdeveniment es servirà al Restaurant Bidasoa begudes típiques d'aquesta festa 

i refresc per als menors. Durant la jornada hi haurà actuacions musicals d'artistes locals.

BIDASOA SCP Pl. Mercè

10/07/2018 10/07/2018 08:00-20:00 Gòtic Celebració de St. Cristòfol En la celebració de st. Cristòfol com a patró dels conductors, des de la capella es realitza 

eucaristia, benedicció d'automòbils, desfilada de cotxes antics per Mutual Conductors, amb 

ballada final en el mateix espai de gegants del Pi.

CAPELLA SANT CRISTÒFOL DEL REGOMIR C. Regomir

11/07/2018 11/07/2018 18:00-20:00 Gòtic Xerrada sobre espai públic, soroll i convivència Xerrada sobre espai públic, soroll i convivència. ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL BARRI GÒTIC Pl Sant Felip Neri 

12/07/2018 12/07/2018 21:00-22:00 Gòtic Música als parcs Concert de música de jazz a Jardí de Pou de la Figuera PARCS I JARDINS DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL Pl. Pou de la Figuera
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14/07/2018 14/07/2018 10:00-18:00 Gòtic Comerç al carrer Jornades de comerç al carrer. (C. Comtal, Moles, Monstsió, Amargós, Estruc, Santa Anna i 

Magdalenes) Dies: 28 abril, 12 maig, 9 juny, 7 juliol, 14 juliol, 6 octubre. 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C COMTAL C. Comtal, Moles, Montsió, Amargós, Estruc, 

Santa Anna i Magdalenes

16/07/2018

16/07/2018 18:45-20:00 Gòtic Cercavila dels Gegants del Pi Els Gegants del Pi han convidat un gegant d´Àustria, el Samsó de Murau, per exhibir-lo a la ciutat 

donat l´espectacularitat de la figura i els seus portadors i músics.

ASSOCIACIÓ AMICS GEGANTS DEL PI Pl. Rei

18/07/2018

18/07/2018 23:30-00:00 Gòtic Cinema clàssic de culte. Projecció de la pel·lícula "Rebelde sin causa". CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA Pl. Sant Just

20/07/2018

20/07/2018 20:30-23:30 Gòtic Projecció de documental Projecció de documental "Gurumbé", xerrada sobre l'esclavisme a Barcelona C. C. PATI LLIMONA Pl Sant Felip Neri

21/07/2018

21/07/2018 17:00-23:00 Gòtic Passejada de gegants Passejada de gegants i nans portats per les seves colles. Ball final  i sopar a la plaça de la Mercè ASSOCIACIÓ GEGANTERA DELS GEGANTS DE SANT JAUME Pl de la Mercè 

02/08/2018 06/08/2018 18:30-19:30 Gòtic Festival Mas i Mas Durant els dies del dos al sis d´Agost la sala Jamboree trasllada el seu escenari a la Plaça Reial per 

oferir diversos concerts

ASSOCIACIÓ AMICS I COMERCIANTS PL REIAL Pl. Reial

09/08/2018 30/08/2018 21:00-00:00 Gòtic Cinema a la Fresca a la placeta de la Rosa Cinema a la fresca del Gòtic: A la placeta de la Rosa (cantonada carrer de la Rosa amb carrer 

Carabassa. Dies: 09/08, 16/08 23/08 i 30/08

ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL BARRI GÒTIC C. Rosa

13/08/2018 20/08/2018 00:00-00:00 Gòtic Festes de Sant Roc Festes de Sant Roc de la Plaça Nova 2018 ASSOCIACIÓ DE FESTES DE LA PLAÇA NOVA Pl. Nova

21/08/2018 23/08/2018 07:00-0900 Gòtic Festa del Xai " Ciutadella" Sol.liciten l´espai per fer una oració col.lectiva EID EL ADHA COMUNIDAD MUSULMANA ASSAFA Parc. Ciutadella

21/09/2018 21/09/2018 09:30-15:00 Gòtic Mostra d´entitats i serveis del Barri Gòtic Mostra d´entitats i serveis del Barri Gòtic ASSOCIACIÓ COMERCIANTS C AVINYÓ Pl. Mercè

21/09/2018 23/09/2018 18:00-02:00 Gòtic Espectacle de teatre, dansa i música. Espectacle adreçat a totes les edats. Activitat festiva i lúdica per potenciar l´agermanament dels 

veïns al voltant de la festa tradicional de la Mercè.

ASOCIACIÓN CULTURAL SILAFA Pl. Mercè

24/09/2018 02/10/2018 08:00-23:00 Gòtic Sukkot Activitat social d'interès dirigit tant a públic local com visitant. Aquests dies assenyalats 

coincideixen amb la festivitat jueva de Sukkot.

Jabad Lubavitch Barcelona Pl. Pi

03/10/2018 04/10/2018 20:00-23:00 Gòtic Cinemigrante Projecció de documentals seleccionats per la 5ª edició del festival els dies 3 i 4 d´octubre. CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA Pl. Sant Felip Neri

05/10/2018 05/10/2018 10:30-19:00 Gòtic Ball de Gent Gran i mostra d'activitats i tallers. Mostra d'activitats i tallers realitzats als Casals de Gent Gran de Ciutat Vella i Ball de Gent Gran 

amb música en viu.

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA La Rambla de Santa Mònica

06/10/2018 06/10/2018 11:00-20:00 Gòtic Comerç al carrer Jornades de comerç al carrer. (C. Comtal, Moles, Monstsió, Amargós, Estruc, Santa Anna i 

Magdalenes) Dies: 28 abril, 12 maig, 9 juny, 7 juliol, 14 juliol, 6 octubre. 

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C COMTAL C. Comtal, Moles, Montsió, Amargós, Estruc, 

Santa Anna i Magdalenes
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06/10/2018 11/10/2018 09:00-22:00 Gòtic Festa del Roser Festa del Roser ASSOCIACIÓ AMICS VV I COMERCIANTS DE LA RAMBLA La Rambla

06/07/2018 12/07/2018 09:00-21:00 Raval Intervenció mural Aquesta intervenció realitzada per un muralista amb periodicitat mensual en col·laboració amb la 

Plataforma Recuperem l´Arnau.

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DIFUSOR Pl. Raquel Meller

12/07/2018 12/07/2018 20:15-21:00 Raval FMR - Ball i Cercavila de Gegants, capgrossos 

bouets i vaquetes 

Ball i Cercavila Ass. Amics del Gegants Ramon i Lola Itinerari

12/07/2018 12/07/2018 19:30-20:30 Raval FMR - Cercavila de Societats Corals del Raval Cercavila Coordinadora de Corals del Raval Itinerari

12/07/2018 12/07/2018 21:00-23:00 Raval FMR - Pregó, actuació i concert Pregó inaugural a càrrec de la Regidora i la pregonera Isabel Henandez i actuació de la Ravals Band Escola de Música i JPC Pl. Vicenç Martorell

12/07/2018 15/07/2018 19:00-02:00 Raval FMR - XVI Festes Alternatives del Raval Cercavila, manifestació i pregó alternatiu Associació Cultural EL LOKAL Diferents espais

12/07/2018 15/07/2018 10:30-20:00 Raval FMR - Visites Comentades Visites Fundació Tot Raval i altres entitats Diferents espais

12/07/2018 15/07/2018 08:00-13:00 Raval FMR - Mar de Flors Catifa de flors al Jardí dels Tarongers Impulsem SCCL Pati dels Tarongers

13/07/2018 13/07/2018 16:30-22:00 Raval FMR - Rap and Drugs Micro Obert, CAS Baluard ABD Ass. Benestar i Desenvolupament Pl. Jean Genet

13/07/2018 13/07/2018 21:00-03:00 Raval FMR - Festa Major FEM RAVAL Rambla del Raval Concerts de música Ass. Comerciants Fem Raval Rambla del Raval 

13/07/2018 13/07/2018 20:00-23:00 Raval FMR - Matí d'esports refrescants i inflables 

(adjunt. Informe tècnic)

Activitats infantils del Projecte Infància Raval Casal Infantil Drassanes Pl. Gardunya

13/07/2018 13/07/2018 17:30-17:00 Raval FMR - Lluernes d'estiu Performance artística de llum i so. Art i part. Fundació Tot Raval Jardins Rubió i Lluch

13/07/2018 14/07/2018 18:00-02:00 Raval FMR - 6a Cursa Atlètica de la Festa Major / Zumba Proves esportives per a infants i adults. CEM Can Ricard i Franja Raval Rambla del Raval 

13/07/2018 14/07/2018 12:00-22:00 Raval FMR - Sopar de Festa Major Sopar d'usuaris del centre cívic i Ass. Amics de l'arc del Teatre. Concert musical. Centre Cívic Drassanes Jardins Voltes d'en Cirés

13/07/2018 14/07/2018 21:30-23:30 Raval FMR - Graelles de Xoripan i menjar vegà Graelles de xoripan i tallers familiars. Federació Casa de la Solidaritat Rambla del Raval 

13/07/2018 15/07/2018 10:30-13:30 Raval FMR - Cuscús i La Menara Cuscús Popular i actuació musical. Tallers Familiars Ass. De Dones Marroquines a Catalunya Diferents espais
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13/07/2018 15/07/2018 09:00-13:30 Raval FMR - DUBLAB, Mercat Concert dissabte. Mercat de segona ma diumenge. Ass. Mercat de Segona Ma - Flea Market Diferents espais

13/07/2018 15/07/2018 16:30-23:00 Raval FMR - Khaima Marroquina Mercat d'artesania Fundació IBN Batuta Rambla del Raval

13/07/2018 15/07/2018 11:00-00:00 Raval FMR - Xocolatada, XI Exposició, Havaneres, XIV 

Diada Bastonera, 

Xocolatada i Karaoke divendres. Cantada havaneres cloenda festa major. Institut de Promoció Cultura Catalana Diferents espais

13/07/2018 15/07/2018 14:00-01:00 Raval FMR - Festa Major a la Pl. Joan Amades Tallers infantils i concerts. The Collective - Cristian Núñez Cabrera Pl. Joan Amades

14/07/2018

14/07/2018 10:30-13:30 Raval FMR - Tabalada i Correfoc Correfoc i tabalada Ass. Amics del Gegants Ramon i Lola Itinerari

14/07/2018

14/07/2018 18:00-20:00 Raval FMR - Per un carrer inclusiu Activitats infantils, dinar popular i concerts musicals. Ass. Comerciants c. Sant Pau i Junta de comerç C. Junta de Comerç 17

14/07/2018

14/07/2018 22:00-02:00 Raval FMR - Festa Major FEM RAVAL c. Hort de la Bomba Concert. Ass. Comerciants Fem Raval c. Hort de la Bomba

14/07/2018

14/07/2018 10:00-14:00 Raval FMR - Festa Major FEM RAVAL Pintor Fortuny Concerts, tallers familiars i dinar popular. Ass. Comerciants Fem Raval c. Pintor Fortuny

14/07/2018

14/07/2018 12:00-22:00 Raval FMR - Fleadonia. Mercat segona ma i Freedoteque Mercat de segona ma i concert divendres a Folch i Torres. Ass. Cultural Freedonia Pl. Salvador Seguí

14/07/2018

14/07/2018 10:00-22:00 Raval FMR - Paella d'en robador Dinar popular Ass. De veïns Illa Robadors c. Robador / Pl. Salvador Seguí

14/07/2018

14/07/2018 9:30-18:00 Raval FMR - Ameba Primàtica 2018 Tallers familiars i concerts Ass. Juvenil Ameba Jardins de Sant Pau del Camp

14/07/2018

14/07/2018 17:00-03:00 Raval FMR - Experimentació amb aigua Activitats infantils d'aigua. Casal dels Infants per a l'Acció Social Pl. Folch i Torres

14/07/2018

14/07/2018 21:30-23:00 Raval FMR - Diada Castellera Diada Castellera. Castellers de Barcelona Pl. Salvador Seguí

14/07/2018

14/07/2018 18:30-20:00 Raval FMR - Nit de Pop Rock Concerts de música. Centro Aragonés de Barcelona Pl. Terenci Moix

14/07/2018

14/07/2018 22:00-02:00 Raval FMR - Rebenvinguda a Can 60 Visites guiades, música i taller de bosses serigrefiades. Col·loqui. Exposició. Taller de ràdio. Districte de Ciutat Vella Cruïlla Riereta St Martí i Rambla Raval

14/07/2018

14/07/2018 21:00-03:00 Raval FMR - Lluna Total Tallers infantils, vermut musical, dinar popular. FATBOTTOM - Nico Rodríguez c. Lluna amb Peu de la Creu
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14/07/2018

14/07/2018 09:00-02:30 Raval FMR - Dia dels Joves Filipins Mostra de joves talents. Fed. Entitats Cíviques i Religioses Filipines KALIPI Pl Terenci Moix

14/07/2018

14/07/2018 07:00-12:00 Raval FMR - Històries - Sessions de Fotografia Sessions de fotografia dels protagonistes dels llums de nadal. Fundació Tot Raval i Impulsem Rambla del Raval 

14/07/2018

14/07/2018 12:00-20:00 Raval FMR - La Ronda és esportiva i festiva Exhibicions esportives, concerts i DJ's i cabaret. Sopar popular. Gimnàs Social Sant Pau Ronda Sant Pau 46

14/07/2018

14/07/2018 16:30-23:00 Raval FMR - Concert de Grup Musical Cor Raval 

Evolution

Concert Musical. Grup Musical Cor Raval Evolution - Sandra Calisto Pl. Salvador Seguí

14/07/2018

14/07/2018 18:00-20:30 Raval FMR - Lorem Ipsum: Riobamba Concert musical. MACBA Podium MACBA / Pl. Dels Àngels

14/07/2018

14/07/2018 10:00-19:30 Raval FMR - Cinema Còmic Mut a ritme de Jazz Projecció de cinema mut amb música en viu. NOUCINEMATÒGRAF NAPOLEON Pati dels Tarongers

14/07/2018

14/07/2018 19:00-21:00 Raval FMR - Concerts de joves Concert de joves. SCI Catalunya Rambla del Raval 

14/07/2018

15/07/2018 12:00-01:00 Raval FMR - Haima Amical de Festa Major Mercat tradicional i concert musical dissabte a la nit. Ass. AMICAL Pl. Dels Àngels

14/07/2018

15/07/2018 09-02:30 Raval FMR - Festa Major a la Pl. Folch i Torres Esports, vermut, trobada de cultures, sopar popular i actuacions musicals. Taula de Mediació Folch i Torres Pl. Folch i Torres

14/07/2018

15/07/2018 18-20:30 Raval FMR - Berenar per avis i àvies, sarsuela, cursa 

patins

Berenar per avis i avies diumenge a la Pl. Caramelles. Sarsuela dissabte Aureli Capmany. Cursa de 

Patins diumenge a Rambla del Raval. 

Ass. De veïns del Raval Diferents espais

15/07/2018

15/07/2018 12:00-20:00 Raval FMR - Cabaret Clown, música i teatre. Exalumnes de l'Escola Berty Tovias Plta. Lluís Ulloa i Cisneros

15/07/2018

15/07/2018 16:30-23:00 Raval FMR - Banglarmela a la Festa Major Mostra cultural de Bangladesh: dansa, cançons, tèxtil i cuina. Ass. Cultural i Humanitària de Bangladesh a Catalunya Pl. Dels Àngels

15/07/2018

15/07/2018 10:00-19:30 Raval FMR - Mostra d'activitats Tallers infantils, mostra de danses. Centro Boliviano Catalán Rambla del Raval 

15/07/2018

15/07/2018 19:00-21:00 Raval FMR - Exhibició de Gossos Agility Exhibició de Gossos Agility Ass. Vigilància Solidaria Jardins Sant Pau del Camp

16/07/2018

16/07/2018 18:30-20:30 Raval Masterclass de música i dansa. Masterclass de música i dansa. FEDERACIÓ D'AS.COMERÇ I ENT. RAVAL 'EIX COM.RAVA' Pl. Castella

20/07/2018

20/07/2018 21:00-23:00 Raval Dinamització de la plaça dels Jardins de les Voltes 

d´en Cirés.

Festa de la Pau i Premis a la Integració: sopar i entrega de premis. C.C. DRASSANES Jard. Voltes d'en Cirés
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21/07/2018

22/07/2018 09:00-21:00 Raval Intervenció mural Aquesta intervenció realitzada per un muralista amb periodicitat mensual en col·laboració amb la 

Plataforma Recuperem l´Arnau.

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DIFUSOR Pl. Raquel Meller

22/07/2018

02/09/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

22 juliol: EL BAR (España)  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

29/07/2018

29/07/2018 19:00-2230 Raval Concert de trio i piano. Concert de trio, piano i corda. ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS NOU DE LA RAMBLA C. Nou de la Rambla

29/07/2018

29/07/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

29 juliol: FIRE ( India.Canada)

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

05/08/2018 05/08/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

 UNA PASTELERIA EN TOKIO (Japón)  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

12/08/2018 12/08/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

UNA FERRETERIA EN ANDALUCÍA ( Esp)  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

19/08/2018 19/08/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

EL SR IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORAN (Francia)  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

21/08/2018 23/08/2018 07:30-10:00 Raval Festa del Xai "Joan Coromines" Acte religiós en la que el Iman Primero fa un discurs i després tothom fa una oració col·lectiva. GIASH UDDIN Pl. Joan Coromines

22/08/2018 22/08/2018 21:00-22:00 Raval Música als parcs Concert de música de jazz a Jardí de Rubió i Lluch PARCS I JARDINS DE BARCELONA. INSTITUT MUNICIPAL Jardí de Rubió i Lluch

26/08/2018 26/08/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

HIGHT FIDELITY (USA)  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

01/09/2018 03/11/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col·leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

02/09/2018 02/09/2018 20:00-00:00 Raval Cinema a la Fresca LA PUTTANESCA Cicle de Cinema a la Fresca: LA PUTTANESCA

 DOCU SANT PAU (ES) + EL ABRAZO PARTIDO (Argentina) 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS FEM RAVAL Pl. Salvador Seguí

08/09/2018 08/09/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col·leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

10/09/2018 17/09/2018 09:00-18:00 Raval Intervenció mural Aquesta intervenció realitzada per un muralista amb periodicitat mensual en col·laboració amb la 

Plataforma Recuperem l´Arnau.

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DIFUSOR Pl. Raquel Meller

15/09/2018 15/09/2018 15:00-21:00 Raval Raval "Km0" 2018 Segona sessió fotogràfica en el marc del projecte llums Raval Km 0 2018: promoció fundació Tot 

Raval i Impulsem S.C.C.L.

FUNDACIÓ TOT RAVAL Pl. Josep M. Folch i Torres
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15/09/2018 15/09/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col·leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

20/09/2018 31/12/2018 17:00-21:00 Raval KN60Lab a l'espai central de la Rambla del Raval El projecte KN60Lab es realitzarà a la Rambla del Raval, on hi haurà 1 mòdul habilitat per les 

activitats. 

L'ESBERLA SCCL Rbla. Raval

21/09/2018 21/09/2018 09:00-13:00 Raval Dementia Friendly En motiu de la celebració del dia mundial de l´Alzheimer es durà a terme una activitat de difusió i 

adhesió dels ciutadans a través de la recollida de signatures amb un decàleg Dementia Friendly.

FUNDACIO CATALUNYA LA PEDRERA- ESPAI SOCIAL RAVAL C. Sant Pau

21/09/2018 21/09/2018 11:30-12:30 Raval Dinamització de les Voltes d´en Cirés Actuació d´havaneres i pica-pica popular. CENTRE CÍVIC DRASSANES Jard. Voltes d'en Cirés

22/09/2018 22/09/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col·leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

25/09/2018 25/09/2018 13:00-17:00 Raval Dinamització dels Jardins de les Voltes d´en Cirés. Activitats de dinamització durant el mes de setembre C. C. DRASSANES Jardins de les Voltes d'en Cirés

27/09/2018 27/09/2018 18:00-19:30 Raval Dinamització dels Jardins de les Voltes d´en Cirés. Activitats de dinamització durant el mes de setembre C. C. DRASSANES Jardins de les Voltes d'en Cirés

28/09/2018 28/09/2018 18:00-19:30 Raval Dinamització dels Jardins de les Voltes d´en Cirés. Activitats de dinamització durant el mes de setembre C. C. DRASSANES Jardins de les Voltes d'en Cirés

28/09/2018 28/09/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

28/09/2018 14/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

29/09/2018 29/09/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

29/09/2018 29/09/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col·leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

30/09/2018 30/09/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

30/09/2018 30/09/2018 17:30-18:00 Raval Fiesta de San Lorenzo El grup de San Lorenzo Ruiz Brotherhood juntament amb la comunitat Filipina celebraran la festa 

de Sant Llorenç, patró de la Comunitat Filipina, es farà una processó.

PARRÒQUIA PERSONAL FILIPINA Pl. Sant Agustí

05/10/2018 05/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

06/10/2018 06/10/2018 09:30-22:00 Raval 10ª Edició de la Fira d´Adopcions de Ciutat Vella Activitat per fomentar l´adopció i donar a conèixer la tasca de les diferents entitats animalistes 

tant de gossos, com gats, com fures, etc..

ASSOCIACIO EL JARDINET DELS GATS Pl. Castella
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06/10/2018 06/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

06/10/2018 06/10/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col·leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

07/10/2018 07/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

11/10/2018 11/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

12/10/2018 12/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

13/10/2018 13/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

13/10/2018 13/010/2018 11:00-21:00 Raval Mostra de comerç de segona mà Una mostra de comerç de segona mà realitzada per els botiguers de cara al barri interessat en 

vintage col.leccionisme i moda urbana.

ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS C HOSPITAL C. Riera Baixa

14/10/2018 14/10/2018 20:00-22:00 Raval Espectacle escènic Espectacle "Carrer Hospital amb Sant Jeroni" emmarcat dins del projecte Arnau itinerant Blanco Roto Escèniques S.L. Itinerari

17/10/2018 22/10/2018 09:00-21:00 Raval Intervenció mural Aquesta intervenció realitzada per un muralista amb periodicitat mensual en col.laboració amb la 

Plataforma Recuperem l´Arnau.

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL DIFUSOR Pl. Raquel Meller

09/07/2018 13/07/2018 18:00-23:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Setmana del Circ Setmana del Circ amb tallers i espectacles entorn al món del circ i en aquesta ocasió centrades en 

el clown.

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC C. Mestres Casals i Martorell

11/07/2018 11/07/2018 21:00-24:04 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Cicle de cinema a la plaça Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la Terrassa del Doble  (al costat del Casal 

de barri Pou de la Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la sessió es farà al mig 

de la plaça

El dimecres 27 de juny  i el 04 de juliol es farà a la plaça Mestres Casals i Martorell 

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC Pl. Pou de la figuera

12/07/2018 12/07/2018 19:30-00:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

26ena Mostra Internacional de Films de Dones de 

BCN

Projecció a la Pl de Sant Pere adreçada a tot el públic en general. COOP PROMOTORA MEDIOS AUDIOVISUALES Pl. Sant Pere

21/07/2018

21/07/2018 13:00-17:30 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Skate entre infants, adolescents i adults. Fomentar l´esport. Fomentar el coneixement de les diferents cultures i llengües, promovent els 

entorns. 

ASSOCIACIÓ AL CARRER ESCOLA D'SKATE Pg. Circumval·lació

26/07/2018

26/07/2018 18:00-22:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

BuskeRai Cercavila  BuskeRai Festival de teatre i música al carrer RAI - RECURSOS D´ANIMACIÓ INTERCULTURAL C.Carders

27/07/2018

28/07/2018 18:00-23:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

BuskeRai a Pl Sant Pere BuskeRai Festival de teatre i música al carrer RAI - RECURSOS D´ANIMACIÓ INTERCULTURAL Pl. Sant Pere

27/07/2018

28/07/2018 18:00-23:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

BuskeRai a Pl. Allada Vermell BuskeRai Festival de teatre i música al carrer RAI - RECURSOS D´ANIMACIÓ INTERCULTURAL C.Allada Vermell

27/07/2018

28/07/2018 18:00-23:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

BuskeRai a Pl. Sant Agustí Vell BuskeRai Festival de teatre i música al carrer RAI - RECURSOS D´ANIMACIÓ INTERCULTURAL Pl.Sant Agustí Vell
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30/07/2018 26/10/2018 18:00-21:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Dinamització del Pou de la Figuera Activitats lúdiques i esportives. FUNDACIÓ ADSIS Pl. Pou de la figuera

01/08/2018 01/08/2018 21:00-24:07 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Cicle de cinema a la plaça Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la Terrassa del Doble  (al costat del Casal 

de barri Pou de la Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la sessió es farà al mig 

de la plaça

El dimecres 27 de juny  i el 04 de juliol es farà a la plaça Mestres Casals i Martorell 

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC Pl. Pou de la figuera

08/08/2018 08/08/2018 21:00-24:08 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Cicle de cinema a la plaça Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la Terrassa del Doble  (al costat del Casal 

de barri Pou de la Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la sessió es farà al mig 

de la plaça

El dimecres 27 de juny  i el 04 de juliol es farà a la plaça Mestres Casals i Martorell 

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC Pl. Pou de la figuera

15/08/2018 15/08/2018 21:00-24:09 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Cicle de cinema a la plaça Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la Terrassa del Doble  (al costat del Casal 

de barri Pou de la Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la sessió es farà al mig 

de la plaça

El dimecres 27 de juny  i el 04 de juliol es farà a la plaça Mestres Casals i Martorell 

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC Pl. Pou de la figuera

22/08/2018 22/08/2018 21:00-24:10 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Cicle de cinema a la plaça Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la Terrassa del Doble  (al costat del Casal 

de barri Pou de la Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la sessió es farà al mig 

de la plaça

El dimecres 27 de juny  i el 04 de juliol es farà a la plaça Mestres Casals i Martorell 

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC Pl. Pou de la figuera

29/08/2018 29/08/2018 21:00-24:11 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Cicle de cinema a la plaça Els dimecres de juny, juliol i agost de 21:00h a 00:00h. A la Terrassa del Doble  (al costat del Casal 

de barri Pou de la Figuera) El dia 20 de juny, amb motiu de la Festa Major, la sessió es farà al mig 

de la plaça

El dimecres 27 de juny  i el 04 de juliol es farà a la plaça Mestres Casals i Martorell 

GESTIÓ COMUNITÀRIA FEDERACIÓ CASC ANTIC Pl. Pou de la figuera

14/09/2018 16/09/2018 12:00-24:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Fira Born Gourmet Fira Born Gourmet

El muntatge d'estructures i descàrrega inicial comença el dia 13 al matí i el desmuntatge serà el 

dilluns 17 durant tot el matí. 

BARCELONA BORN GOURMET Pla de Palau

19/09/2018 21/09/2018 12:00-17:30 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Aixura La data pot variar d´un o dos dies. Esdeveniment de caràcter religiós-cultural de la comunitat Xiïta 

per commemorar l´Aixura. Consisteix en una breu processó on    s´hi faran parlaments, lectures, 

pregària i menjar.

CENTRE ISLÀMIC Al - QAIM Itinerari: St Pere Mitjà/Pça Sant Pere, Rec 

Comtal, Portal Nou, Comerç, Pça Comercial

22/09/2018 22/09/2018 09:00-16:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Dia sense cotxes En motiu de la celebració del dia sense cotxes, el Mercat de Santa Caterina es suma a fer una 

proposta d´activitats per contribuir a la festivitat i aprofitar per donar a conèixer el mercat a la 

ciutat i el servei de lliurament a domicili.

Activitats: Circuit per a petits vehicles elèctrics, instal·lació d´un castell inflable, animació 

itinerant, concert d´animació i participació per a famílies i vermut degustació del Mercat.

ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA CONCESSIONARIS MERCAT 

DE SANTA CATERINA

Av. Francesc Cambó

30/09/2018 30/09/2018 10:00-19:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

Festa de benvinguda Dinar i festa de benvinguda de les famílies de l'institut Pau Claris, se celebra al pati de l'institut . 

El Pere Vila també ho celebra i comparteixen infraestructures. 

AFA PAU CLARIS Pg. Lluís Companys

05/10/2018 06/10/2018 20:00-00:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

5ª Mostra de Cinemigrante Projecció d´una pel·lícula adreçat al públic de Barcelona interessat en la temàtica migratòria. FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ Jardins Forat de la Vergonya al Costat del Casal 

del Pou de la Figuera

14/10/2018 14/10/2018 13:00-20:00 Sant Pere, Sta. Caterina i 

La Ribera

SKATE entre infants, adolescents i adults. Fomentar l´esport. Fomentar el coneixement de les diferents cultures i llengües. Servir-se de la 

pràctica del Skate amb una finalitat social.

ASSOCIACIÓ AL CARRER ESCOLA D'SKATE Pg. Circumval·lació 1


