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1. INTRODUCCIÓ 
 
Estem en el darrer plenari del mandat, resulta llavors inevitable aixecar la mirada i entrar al detall en allò 

que ha succeït en els últims anys. Anys en què tant com a barris, com societat hem viscut moments molt 

difícils. La feina de l’administració pública, sovint també la política és, en part necessàriament invisible, 

però no per això s’ha de deixar de posar en valor. Poques voltes s’han activat tants programes, polítiques 

i accions com en aquests últims quatre anys. La invisibilitat del treball públic fa que habitualment 

s’atribueixi aquestes polítiques a una persona concreta, la que té visibilitat, el Regidor o Regidora de 

torn, o l’Alcalde o Alcaldessa del moment. No obstant això, aquells que no veníem de la política 

institucional crec que podem afirmar amb certesa que res no hagués estat possible sense la 

professionalitat i la convicció de la importància de la funció pública que tenen la gran majoria de 

treballadors i treballadores de la casa, tant aquells que amagats en un taula gestionen els permisos de 

via pública, les llicències d’activitat, el manteniment dels carrers i places, com els que es cuiden de la 

nostra seguretat, o les que treballen directament amb entitats i veïnes, passant per la multiplicitat de 

serveis públics amb què compta l’Ajuntament. A més cal ressaltar la composició de l’equip polític, que 

més enllà de la regidora compta amb set persones amb una vocació pública que han renunciat a part de 

la seua vida personal per treballar per la ciutat amb entusiasme, empatia, imaginació i responsabilitat. 

 

Estem en un moment convuls, si bé al 2015 semblava que el clima socio-polític global obria la porta a, en 

termes rousseaunians, signar un nou contracte social que permetés un pacte més fratern, més igualitari, 

amb les persones en el centre de les polítiques públiques i de l’acció política. Malauradament, al 2019 el 

marc global s’ha desplaçat a posicions més hobbesianes i/o maquiavèl·liques amb discursos i pràctiques 

xenòfobes i masclistes comptant amb un altaveu institucional per part de noves i velles forces polítiques, 

en un moment en què un judici eminentment polític sembla que serà arma llancívola en les diverses 

campanyes electorals amb el perill que es perdi de vista el perill que aquest judici supose per a les 

llibertats polítiques i els drets bàsics de tothom, els que estant d’acord amb les idees dels i les presos i 

preses i les que no ho estan. 

 

En eixe context advers, però, també hi ha espai per l’esperança: divendres 15 de març ha tingut lloc una 

marxa pel clima protagonitzada i liderada per les generacions més joves que llençaven un missatge que 

recordava al de l’antiglobalització “somos millones: y el planeta no es vuestro!”. Milers de persones 
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reclamant justícia ambiental, justícia generacional, interpel·lant-nos a totes, sobretot, a les que tenim, tot i 

que sigui en dimensions xicotetes, a les nostres mans fer alguna cosa per canviar-lo. 

 

També aquest mes de març ha estat un mes de presa dels carrers per part dels moviments feministes. 

Espais per l’esperança que ens obliguen a posar el millor de nosaltres mateixes per eixamplar els marcs 

d’acció de les polítiques feministes, eixes que posen la cura, les persones al centre i que saben que som 

interdependents els uns dels altres, que busquen allò comú i fan de la diferència una riquesa. I és amb el 

moviment feminista amb qui hem après que ara més que mai cal centrar-se en la política d’allò que 

podem tocar amb les pròpies mans. Eixa que passa per la vida quotidiana. 

 

Segurament eixe ha estat un dels fils conductors de les polítiques i accions engegades al districte en 

aquest mandat. Des de microactuacions per millorar la vida de la gent, com canviar paulatinament l’horari 

de pas per la nit dels camions de neteja, a plans més visibles com el Pla de Barris o la reforma de la 

Rambla. Política és moltes coses, no només allò que fan els partits polítics, i política es fa per 

transformar la realitat no per perpetuar-se en un lloc o un altre. La política requereix sempre d’empatia i 

d’amplitud de mires, inclús quan parlem de modificar una vorera. Més en política institucional, perquè 

aquesta impacta en la vida de la gent. En eixe sentit crec que cal reconèixer molts esforços i polítiques 

que venien funcionant des de mandats anteriors, les bones polítiques públiques són aquelles que es 

pensen per intervenir a llarg termini. D’igual manera que l’arribada a la institució ens ha permès a moltes 

veïnes constatar que Ciutat Vella sempre s’ha vist per tots els governs com el centre de la ciutat, el lloc a 

partir del qual projectar i visibilitzar els grans projectes que havien de quedar com a legat dels mandats. 

Això no vol dir que no es fes res per la gent que hi viu, que hi vivim; però el fil conductor, la mirada que 

es vertia sobre els barris del centre històric era un altre. 

 

En eixe sentit, el fil conductor de les polítiques d’aquest mandat ha estat basat en allò que podem tocar 

amb les nostres mans, en el fet de que si una cosa és Ciutat Vella, dades a la ma, és un districte 

residencial. I eixe és el seu major tresor. L’especulació immobiliària, la massificació turística, la pressió 

de ser el centre d’una ciutat global, amb les seues llums i les seves ombres, no fan gens fàcil la vida a 

Ciutat Vella. Volem pensar que hem contribuït a fer-la més vivible, més pensada per la gent que hi viu. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
 
 
www.barcelona.cat 

La riquesa de comptar amb veïnes de desenes d’orígens diversos, el privilegi de tenir un teixit associatiu 

i veïnal que existeix perquè resisteix com diuen al Raval, ha permès també fer front a situacions molt 

complicades, com ara la pujada de la venda de droga. Podem dir que com Ajuntament hem liderat la 

lluita contra el tràfic de drogues, malgrat no tenir les competències per fer-lo, alhora que també podem dir 

que és absolutament imprescindible la implicació de totes les administracions en el que a recursos 

destinats i canvis normatius es refereix, perquè la problemàtica persisteix i és tòxica per la salut, la 

convivència i el funcionament democràtic si no se la combat. 

 

La política institucional tendeix a creure’s que l’únic important és la política institucional, no obstant això, 

moltes de les conquestes, que eren reivindicacions veïnals, d’aquest mandat no haguessin no només 

estat possibles, sinó segurament plantejades si no hagués hagut un veïnat rebel, resistent que ha 

sostingut demandes durant dècades, des del Borsí, fins al pati per l’escola Baixeras passant per un espai 

per l’Ateneu Enciclopèdic o l’escola de Músics del Raval (amb el concurs d’arquitectura en curs), el segle 

XX o moltíssimes altres...  

 

La ciutat avança quan hi ha una aliança entre la institució i l’afora. Per això cal tenir mecanismes 

d’escolta, cal prioritzar conjuntament l’interès general, cal, al cap i a la fi, estimar-se la ciutat, estimar-se 

els seus barris. 

 

 

 

Gala Pin Ferrando 

Regidora de Ciutat Vella 
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» 1.1. L’execució del Pla d’Actuació i del Pressupost del Districte de Ciutat Vella  

 

Entrant en l’àmbit de l’acció política volem destaca que les nostres línies estratègiques d’aquest mandat 
les vam decidir entre totes en un procés participatiu molt concorregut per elaborar el Pla d’actuació de 
districte (PAD), que es va dur a terme durant el 2015. Es focalitzava en lluitar contra les desigualtats i 
proveir oportunitats al veïnat, amb una especial atenció a la promoció del dret a l’habitatge i el combat de 
l’especulació immobiliària, l’educació i l’enfortiment comunitari; impulsar la diversificació econòmica i el 
retorn social del model econòmic; avançar cap a uns barris més verds i més amables per la vida 
quotidiana de veïns i veïnes; i finalment garantir un bon govern, més participatiu, eficaç i innovador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eix 1. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure 
 

• Reduir les desigualtats i garantir els drets bàsics. 
• Promoure i garantir el dret a l’habitatge. 
• Una aposta decidida per l’educació i la cultura.  

 
Eix 2. Una Barcelona amb empenta per a una economia plural 
 

• Una economia plural al servei de l’ocupació de qualitat. 
• Turisme sostenible.  
• Un nou lideratge públic.  
• Economia cooperativa, social i solidària 

 
Eix 3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica 
 

• Qualitat de l’aire, energia i mobilitat sostenible.  
• Urbanisme per als barris.  
• Verd urbà i biodiversitat 

 
 Eix 4. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern 
 

• Participació ciutadana i acció comunitària 
• Administració intel•ligent i inclusiva 
• Eficiència i professionalitat 
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Per a l’equip de Govern del Districte és un orgull poder dir que l’execució del PAD ha estat altíssima i 
ha arribat fins al 92,8% en el seu conjunt.  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Parlant de la política financera, l’execució dels eixos de treball i els objectius establerts al PAD que hem 
esmentat abans, s’ha traduït, al llarg dels darrers quatre anys, en una priorització de la despesa social, 
en correspondència al Pla de xoc contra les desigualtats i la pobresa iniciat al principi del mandat.  
 
Així, a nivell de despesa corrent la implementació del PAD s’ha concretat en un reforç dels programes 
d’habitatge i urbanisme, serveis socials i promoció social, comerç i educació del Districte de Ciutat Vella.  
 

  2015 2018 Evolució 

Habitatge i urbanisme 1.418.661 3.004.438,19 1.585.776,78 112% 
Benestar comunitari 22.773.688 23.229.267,78 455.579,63 2% 
Serveis socials i promoció 
social 

9.578.230 10.322.261,91 744.031,59 8% 

Educació 177.170 232.170,89 55.000,96 31% 
Cultura 2.124.443 2.442.623,81 318.181,24 15% 
Esport 230.878 264.778,78 33.900,66 15% 
Comerç, turisme i petites i 
mitjanes empreses 90.500 117.394,76 26.895,26 30% 

Salut  - 46.635,85 46.635,85 - 
Seguretat i mobilitat ciutadana - 69.276,58 69.276,58 - 
Altres programes 4.593.903 2.207.969 15.679 9% 
Total despesa corrent 40.987.473 44.338.430 3.350.957 8% 
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Evolutiu: Despesa corrent en Serveis socials i promoció social  
Pressupost executat  
 
 

 
 
 
En el seu conjunt, la despesa corrent ha augmentat uns 3.350.000 euros entre 2015 i 2018, el que 
constitueix un increment del 8% del total de 2015. Aquesta dada és important perquè la política d’aquest 
equip de Govern ha estat la d’exprémer el pressupost revertint tot el disponible en polítiques públiques, 
garantint el pagament a proveïdors per sota del termini establert i, a més, sense genera el superàvit que 
tradicionalment es produïa en els anteriors governs municipals. 
 
Tot el disponible, per dir-ho ras i curt, s’ha invertit. 
 

 
 
També cal destacar l’aposta per l’enfortiment de la plantilla de personal del Districte, per donar resposta 
a la complexitat de la gestió del serveis públics de Ciutat Vella i contrarestar la congelació i no reposició 
de recursos humans acumulada de mandats anteriors.  
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S’ha concretat en un augment del 20% de la plantilla de treballadors i treballadores del Districte, 
que ha suposat un increment de despesa en capítol q proper a 1M d’euros (de 4.754.082 a 5.744.449) en 
la despesa de personal.  
 

 
 
Aquest increment de personal és important. Per començar cal dir que es tracta d’una política general de 
tota la ciutat però que era especialment necessària al nostre Districte donat que, quan vam arribar, la 
precarietat d’alguns departaments, com el d’inspeccions, no ens permetia desenvolupar les tasques 
pròpies de l’administració en condicions. Hi havia departaments infradotats de personal i que, per tant, no 
podien atendre les necessitats de la ciutadania. Incorporar treballadores al Districte era una 
responsabilitat política de primer odre. 
 
Respecte a la inversió, s’ha arribat a un total de gairebé 104M d’euros en el període 2015 – 2018.  
 
Aquesta és la distribució per barris: 
 
 

 
 
 
 
 

 15.924.698    

 13.922.818    

 43.387.449    

 14.012.665    

 16.733.168    
Diversos barris

El Gòtic

El Raval

La Barceloneta

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
www.barcelona.cat 

A continuació detallem algunes de les inversions que han caracteritzat aquest mandat, i que seguiran 
sent importants de cara al futur, donat que alguns encara estan en un estat molt avançat, però pendents 
d’executar o en la seva totalitat o en part: 
 
 

DESCRIPCIÓ DEL  PROJECTE/ACTUACIÓ 
APROVATS 

2019 
Laboratori de Salut Pública. Reparacions i millores 95.000,00 
Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament analític 336.833,09 
Pla de barris. Ciutat Vella. Redacció de projecte 541.616,72 
Teatre Arnau. Redaccions de projecte i assistències tècniques 237.924,31 
Rehabilitació Edifici antic "Borsí". Redacció de projecte 417.559,90 
Ateneu Enciclopèdic. Rehabilitació 400.000,00 
Espai Entitats al C. St. Oleguer. Rehabilitació 948.499,60 
Skate Park Circumvalació. Reurbanització 100.000,00 
Escola Massana. Construcció 124.982,08 
Casal de gent gran Mestres Casals i Martorell. Construcció 20.000,00 
Edifici Ptge. Sant Bernat - Torres Amat. Redacció de Projecte 30.610,00 
Pla de manteniment  integral Ciutat Vella. Manteniment via pública 9.563,81 
Pla de manteniment  integral Ciutat Vella. Redacció de projectes 100.000,00 
Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes 290.032,55 
Pl. Folch i Torres. Reurbanització 147.222,11 
Edifici vell Casa Gran. Restauració 44.264,08 
La Rambla. Rehabililitació 386.205,82 
C. Comerç. Reurbanització 13.430,10 
C. Comerç. Reurbanització Fase 2 1.218.295,65 
C. Antic de Sant Joan. RSU i Reurbanització 17.470,88 
Galeries de serveis moll de la fusta. Impermeabilització 1.622,85 
Carrers Raval Sud. Reurbanització 1.547.980,00 
C. Avinyó, Pg. Pujades, Av. Francesc Cambó i C. Hospital.. 
Clavegueram 655.164,04 
Voreres Via Laietana. Reurbanització 371.968,54 
Pla de Barris. Jardins Voltes d'en Cirés. Reurbanització 598.617,28 
Pla de Barris. Pl. Sant Miquel. Reurbanització 765.750,00 
Pla de Barris. Rambla del Raval - Salvador Seguí. Reurbanització 926.045,00 
Edifici Via Laietana 8-10. Estudis previs 23.864,83 
Zoo Ciutadella. Reforma integral 1.694.000,00 
Pla de manteniment  integral Ciutat Vella. Manteniment via pública 672.566,88 
Pla de manteniment  integral Ciutat Vella. Redacció de projectes 10.000,00 
Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes 10.000,00 
Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles 33.142,37 
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Pla de barris. Ciutat Vella 85.804,20 
Pla de barris. Adquisició locals 1.000.000,00 
Pla de barris. Finques alta complexitat 1.652.476,01 
Edificis del Raval. Rehabilitació i conservació 700.000,00 
Espai d'exposicions La Capella. Finalització remodelació 75.000,00 
Mercat de la Boqueria. Obres 140.000,00 
Àmbit C.Arc del Teatre-C. Lancaster. Reparcel·lació 50.000,00 
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» 1.2. Les mesures de govern impulsades i els informes presentats al Plenari de districte 
 
L’acció de govern s’ha articulat políticament mitjançant la presentació de mesures de govern i informes al 
Consell Plenari. El Plenari és l’òrgan de govern més important del Districte, on es debaten els temes 
polítics i els grups polítics decideixen actuacions conjuntament. En aquest sentit l’activitat política 
d’aquest equip de govern ha estat inèdita per la quantitat de mesures de govern presentades. 
 
Les mesures de govern han tractat tots els aspectes reflectits en el PAD, han estat elaborades 
conjuntament amb els equips tècnics del Districte i són les que detallem a continuació 
 
 
2015 
 
» Ampliació de les finques subjectes al dret de tanteig i retracte incloses a l’àrea de conservació i 
rehabilitació dels carrers d’en Robador i Sant Ramon  
 
La mesura vol evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge digne. 
 
 
» La participació, eix vehicular d’impuls i construcció de les polítiques del districte 
 
La mesura garanteix polítiques que responguin a les demandes i les necessitats socials. 
 
 
2016 
 
» Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la Memòria Històrica i Democràtica de 
Ciutat Vella 
 
El dret a la memòria dels barris com a eina de construcció del futur. Per a recuperar, preservar, difondre i 
dignificar la memòria dels nostres barris i dels seus col•lectius  
 
 
» Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021 
 
 
» Pla d’acció Plaça Salvador Seguí - Carrer d’En Robador 2015-2019 
 
La mesura vol evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge digne. 
 
 
2017 
 
» Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a l’espai 
públic de Ciutat Vella 
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Per a garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que tenen lloc a l’espai públic. 
 
 
» Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats al Raval Sud 
i Gòtic Sud  
 
 
» Criteris per a la realització d’activitats a la via pública 
 
Per a garantir la màxima transparència i objectivitat en l’autorització d’activitats a la via pública i 
harmonitzar el benestar dels veïns i la dinamització social, cultural i comercial.  
 
 
» Accions de millora per a la veïnificació de la Via Laietana 
 
 
» Baixos de Protecció Oficial 
 
Impulsa la creació de la figura dels BPO com una forma de protecció i de promoció dels usos econòmics 
i comunitaris d’interès ciutadà en el districte. 
 
 
 
2018 
 
» Del Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella, consell educatiu del districte  
 
» Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023 
 
És l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat 
urbana del districte en els propers anys. 
 
» Pla de dinamització comercial 
 
 
 
2019 
 
» Pla d’educació de Ciutat Vella 2018-2023  
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Així mateix s’han presentat el següents informes al Plenari, ja sigui a petició dels grups polítics o a 
iniciativa del mateix govern:  
 
Informe de situació i actuacions al Mercat municipal de la Boqueria  
(Octubre de 2016) 
 
Informe d’avaluació del Pla d’Estiu 2016  
(Octubre de 2016) 
 
Informe d’actualització del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública, hoteleria i altres 
(Pla d’Usos) 
 (Juliol 2017) 
 
Actualització del Pla de Desenvolupament Econòmica de Ciutat Vella 
(Juliol 2017) 
 
Informe sobre la situació actual de la problemàtica i actuació al voltant de les drogues al Raval 
(Novembre 2017) 
 
Informe de la Situació actual sobre la contaminació acústica i intervencions realitzades al districte 
de Ciutat Vella 
(Maig de 2018) 
 
Informe de balanç del Pla d’inspecció de Ciutat Vella 2016-2018 
(Març 2018) 
 
Informe tècnic inundabilitat de Ciutat Vella 
(Març 2019) 
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2. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 
» 2.1. UN NOU MODEL ECONÒMIC 
 

Les turbulències financeres dels darrers anys i la consegüent destrucció de llocs de treball i 
deteriorament de les condicions  laborals,  així  com  la crisi  d’un  model  productiu  basat  en  la  
construcció  i  el  turisme  ha  revelat  el fracàs del model econòmic  imperant  a l’hora de garantir la 
cobertura de les necessitats de la població i evitar la fractura i dualització social que estem vivint.  

 
El Districte de Ciutat Vella ha estat, en els darrers anys, una de les puntes de llança d’aquestes tensions 
per diversos motius: d’una banda per ser un territori,  sens  dubte,  capdavanter  de  l’activitat  i el 
dinamisme  econòmic del país; i també per l’acusadíssima  especialització  en  el  sector  turístic  i  d’oci,  
amb  3.035  llicències  d’activitat  econòmica  de  concurrència pública, la majoria de restauració, 
allotjaments turístics i altres activitats d’oci, i concentra més d’una  quarta  part de  l'oferta hotelera  de  
Barcelona  (27,1%),  i  un  nombre  alt  de  serveis associats.   
 
Aquesta especialització econòmica ha estat promoguda des de les administracions públiques, i 
l’Ajuntament de Barcelona també ha tingut per important en la potenciació del monocultiu econòmic 
basat en la facilitació de la implementació de negocis relacionats amb el turisme i la restauració per als 
turistes, i ha anat de la mà als darrers anys de la pèrdua de població a causa del significatiu  impacte  
d’aquest  model  en  la  vida  quotidiana  i  en  el  preu  del  sòl,  així  com  d’una reducció de diversitat  
comercial  i  empresarial,  el  que pot portar  a  una  major  vulnerabilitat  del  sistema  productiu  del 
Districte. 
 
L’expulsió de veïns i veïnes ha anat acompanyat, i en paral•lel, de l’expulsió dels comerç tradicional, ja 
fos per les jubilacions sense continuïtat, els increments abusius dels preus dels lloguers dels locals 
comercials i la desaparició de la clientela habitual donada l’expulsió dels veïnats.  
 
És per aquestes raons que en aquest mandat una de les polítiques més incisives que hem dut a terme 
en el Districte de Ciutat Vella han estat les mesures per donar suport al teixit econòmic tradicional, 
l’impuls del comerç de proximitat i el foment de noves activitats econòmiques que ens permetin el 
necessari trànsit cap a un nou  model  productiu que es basi en la sostenibilitat  en  totes  les  seves  
dimensions: econòmica,  social  i ambiental. 
 
Per aquests motius s’ha apostat decididament per la implementació  polítiques públiques que consoliden 
les iniciatives ja existents i n’impulsen de noves, sempre amb l’objectiu d’enfortir les nostres bases 
productives per tal de poder potenciar els recursos del territori al màxim de cara a consolidar un 
ecosistema econòmic plural, diversificat, sostenible i amb retorn social que estimuli diferents sectors 
d’activitat econòmica i ens faci més resilients a llarg termini. 
 
Aquesta política s’ha desenvolupat coordinadament des de la Direcció de Comerç i Barcelona Activa. 
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MESURES PER A UN NOU MODEL ECONÒMIC 

Incorporació al Districte de 3 tècnics de Barcelona Activa: Gener de 2016 

Pla de Desenvolupament Econòmic: Juliol de 2016 

Banc de Recursos: Setembre de 2017 

Baixos de Protecció Oficial i Local Local: Octubre de 2017 

Punt de Defensa dels Drets Laborals: Novembre de 2017 

Pla de Dinamització Comercial: Octubre de 2018 

Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica: Març 2019 
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» 2.2. DIVERSIFICACIO I ECONOMIA DE PROXIMITAT 
 
El Pla de Desenvolupament Econòmic es va presentar el juliol de 2016, fruit del treball col·laboratiu 
amb veïnat, comerciants i associacions i eixos de comerciants, i consta de 57 dividides en 11 línies 
estratègiques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promoure la diversitat 
comercial i el comerç de 

proximitat 

Impulsar i promoure 
activitat econòmica 

sostenible i de qualitat 

Fomentar l’ocupació de 
les persones en situació 

d’atur 

Integrar les accions 
d’impuls de l’ocupació 
localitzades al Districte 

 

 
Ordenar l’activitat 

econòmica i vetllar pel 
compliment de la 

legalitat dels operadors i 
establiments turístics 

 

Treballar per l’aplicació 
d’un segell de turisme 
sostenible al Districte 

 
Millorar el coneixement 
específic de la realitat 
socioeconòmica de 

Ciutat Vella 
 

Promoure la compra i 
contractació de béns i 

serveis del Districte per 
part de les empreses, 
entitats i equipaments 

del territori 

Promoure el treball digne 

Promoure una nova 
economia cooperativa, 

social i solidària 

Impulsar l’economia 
cooperativa, social i 

solidària existent a Ciutat 
Vella 

Vetllar per la presència 
dels principis i valors de 

l’economia social i 
solidària de manera 

transversal 

Promoure el retorn social 
i territorial de l’activitat 

turística 
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» Projectes emmarcats en el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2016-2021: 
 
 
● Al novembre de 2017 es va posar en funcionament un altre servei innovador i pioner: el Punt de 
Defensa dels Drets Laborals, creat per assessorar els treballadors i treballadores en els seus dubtes i 
demandes laborals, ja sigui de manera individual o col•lectiva.  
 
D’acord amb la idiosincràsia econòmica del Districte els sectors de treball que són atesos en el PDDL 
són el comerç, el sector hoteler i la restauració per aquest ordre, que representen el 8.5%, el 8.19% i el 
7.9% de les atencions respectivament. El 62% són dones. Les problemàtiques més tractades són les 
hores treballades sense cotitzar i/o sense cobrar, destacant que la infracotització és un dels grans 
abusos dins l’àmbit laboral, així com també la gran quantitat de contractes temporals per obra i servei 
que estan fets en frau de llei i que es corresponen amb feines que hauries de fer-se amb un contracte 
indefinit. 
 
 
● Per activar noves iniciatives comercials, i dins de les estratègies de territorialització del suport a 
l’activitat econòmica, el març de 2019 s’ha posat en marxa el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica al 
Convent de Sant Agustí, que ofereix assessorament a microempreses i a les entitats i dóna suport al 
teixit comercial i empresarial del Districte. L’objectiu de PAAE és oferir informació específica sobre la 
realitat socioeconòmica dels quatre barris del districte a aquelles persones que tinguin una empresa al 
Districte o que vulguin emprendre un projecte econòmic. El PAAE dóna resposta a nous projectes 
empresarials o socioempresarials i a iniciatives liderades per persones que es vulguin instal•lar al 
Districte i que tinguin un impacte positiu en el desenvolupament dels seus barris. Així mateix donarà 
suport a comerços i serveis que volen ampliar el seu negoci o necessiten repensar-lo, així com entitats o 
projectes comunitaris que volen prendre una dimensió econòmica i, també, assessorarà a les empreses 
que volen fer traspassos de negocis. A més, el Punt ofereix una primera informació sobre les normatives 
que regeixen l’activitat econòmica, procediments de llicències, i ajuts de l’Ajuntament, assessorament en 
més profunditat, programes a mida, formació, ajuts a la contractació. 
 
● L’octubre del 2017 es va presentar la Mesura de Govern “Baixos de Protecció Oficial”. Els BPO són 
una nova forma de protecció i promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà al districte, 
profundament arrelada a la vida veïnal.  Dues de les prioritats essencials del present mandat han estat el 
suport i la dinamització econòmica del territori. La voluntat del Govern municipal és la de contribuir a 
minvar el monocultiu econòmic al voltant de l’oci, la restauració i el turisme que està prevalent actualment 
al districte. El fenomen conegut com a “gentrificació” suposa també un canvi en la morfologia comercial 
dels barris, amb la desaparició del comerç de proximitat. Aquesta mesura incideix en la mixtura d’usos en 
els baixos comercials per fer front a aquest fenomen.  
 
D’aquí que el districte, en col•laboració amb Barcelona Activa, i dins del marc del Pla de 
Desenvolupament Econòmic, hagi impulsi una política pública per mobilitzar el parc de locals de propietat 
municipal per posar-los a disposició del comerç de proximitat per al veïnat i de l’activitat econòmica 
sostenible i plural. A més, també s’estan definint línies de treball per tal que propietaris privats posin els 
seus locals a disposició d’aquests sectors econòmics. 
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Després de dur a terme el corresponent concurs públic, el gener del 2019 s’han adjudicat els primers 
baixos de protecció oficial del programa “Local Local” del districte de Ciutat Vella, per dinamitzar-los i 
implantar-hi activitats econòmiques diverses. Els vuit projectes guanyadors obtenen contractes 
assequibles durant un període que va de tres a cinc anys prorrogables dos anys més. Les activitats que 
ofereixen productes i serveis necessaris poden optar a un contracte per un període de cinc anys, 
prorrogables per un termini màxim addicional de dos anys. D’altra banda, els projectes econòmics que 
fomenten l’economia plural i sostenible obtenen contractes de tres anys prorrogables per un període 
màxim addicional de dos anys. En tots dos casos, els lloguers són assequibles i molt per sota del preu de 
mercat: el primer any serà de 8 €/m2; el segon, de 9 €/m2, i el tercer, de 10 €/m2. Els anys successius 
els preus s’aniran actualitzant segons l’IPC.  
 
Els 8 primers locals adjudicats són els següents: 
 

 Adjudicatori Adreça BPO 

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

2. 
BPO/26/2018 Associació esportiva Ciutat 
Vella 

C. Carretes 29 

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

4. 
BPO/32/2018 NOU HORITZÓ -Fundació 
Privada Quatre Vents 

C. Sant Ramón 6, Local 1 

5. 
BPO/25/2018 Associació Cultural 
TUDANZAS 

C. Sant Pere Mitjà 65 

6. 
BPO/08/2018 Virginia Rondeel 
FASHIONSHOP 

C. Assaonadors 26 

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

8. BPO/31/2018 PILKNIK GALLERY (Belén C.) C. Sant Ramón 1 

 
 
S’han adequat els locals perquè tinguin les condicions essencials d’instal•lacions, pintura i lavabos i, 
actualment, cada llogater ja està fent les adaptacions necessàries per desenvolupar la seva activitat. 
S’està treballant en les bases de la segona convocatòria, que sortirà durant aquest mes de març, amb 
possiblement 8 locals en desús adquirits de particulars, o que formen part d’edificis municipals en 
rehabilitació, o altres locals municipals que quedin lliures.  
 
S’està en procés de tancar la compra de dos locals en planta baixa procedents del procés de compra 
pública per augmentar la bossa de Baixos de Protecció Oficial així com plantejant la incorporació directa 
d’altres locals detectats. 
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● El programa Comerç a punt o Programa d’assessorament comercial es va començar a desenvolupar 
al 2017 i se n’han fet dues edicions.  
 
És un programa desenvolupat amb Barcelona Activa que té com a objectiu l'assessorament a comerços 
del districte en aquells àmbits que hagin escollit per un total de 12 hores per part d’una persona experta. 
Al 2017, 21 comerços del Districte (12 de la Barceloneta, 6 del Gòtic i 3 del Raval) van rebre 
assessorament individualitzat i 20 comerços al 2018 (7 del Casc Antic, 8 del Gòtic, 4 del Raval i 1 de la 
Barceloneta). 
 
● S’ha creat el Servei de Dinamització socioeconòmica per a col•lectius d’origen pakistanès i 
bengalí. El Servei s’ha creat després de fer el primer estudi sobre aquest tipus de comerç, destinat 
sobretot a incorporar coneixement per tal de desfer alguns dels prejudicis que encara hi planen, partint 
de la base que és un dels principals dinamitzadors comercials del Districte en els darrers anys.  
L’estudi que es va fer per dur a terme aquest servei es troba en el següent link: 
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/07/27151852/Resum-comerc%CC%A7-
pakistane%CC%80s_FINAL.pdf 
 
 D’aquesta manera, hem millorat el coneixement sobre els comerços regentats per persones d’origen 
estranger i hem incorporat el comerç culturalment divers en les estructures associatives del sector.  
⤑ S’han fet més de 250 visites per oferir informació general sobre recursos de promoció econòmica. 
⤑ S’han fet més de 30 acompanyament a primeres consultes i tràmits. 
 
● El Banc de Recursos de Ciutat Vella es va posar en marxa el desembre de 2017. És un servei 
innovador en la mesura que fa referència a accions de promoció d’estalvi de costos i cooperació 
empresarial. Engloba diferents línies d’actuació que busquen fomentar la mancomunació de recursos 
tant entre establiments comercials com entre entitats. El Banc de Recursos genera ocupació de qualitat i 
té per objectiu potenciar la captació del màxim de recursos possibles (infraestructures i materials) que 
posteriorment es posen a disposició dels barris del Districte, de les entitats i dels veïns i de les veïnes per 
a l’organització dels seus esdeveniments o actes de caràcter comunitari o educatiu. A més, a través 
d’aquest banc s’aconsegueix fomentar una cultura de la col•laboració entre les entitats veïnals i de 
comerciants del Districte, les quals formen un sol equip on totes elles treballen de manera conjunta pel 
cobriment de les seves necessitats com a col•lectiu.  
 
Cal destacar l’ús que n’han fet les associacions de comerciant per a poder desenvolupar les seves 
accions de dinamització comercial. Tot això, organitzat pels treballadors i treballadores del Banc de 
Recursos, qui més enllà de la captació de tot tipus de materials (prioritzant aquells més inaccessibles per 
part de les entitats) i la seva futura distribució, també realitzen un control exhaustiu dels mateixos per tal 
d’aplicar les millores que resultin requerides. Assegurant, d’aquesta manera, l’excel•lència del servei 
orientat a mancomunar i gestionar de manera conjunta els diferents recursos existents al Districte per 
organitzar activitats de caràcter comunitari. 
 
● El programa Impulsem el que fas va començar al 2017 amb l’objectiu de subvencionar projectes 
arrelats al territori que fomentessin l'ocupació, l'emprenedoria i l'empresa, la creació de nova activitat 
econòmica, el turisme responsable, les economies comunitàries i la innovació social i digital.  
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Al 2017 es van finançar 25 projectes al Districte de Ciutat Vella, amb un pressupost total de 749.828€ i al 
2018 han sigut 16 projectes amb un pressupost de 377.000€.  
 
Els projectes finançats són diversos, des de la formació i inserció laboral en diversos sectors (confecció 
de vestits, barberia,…), la creació de centrals de compres i cooperatives de consum, l’atenció al comerç, 
la promoció del treball de cura, la intermediació laboral, l’estudi de l’impacte del turisme entre d’altres. Al 
2018 s’han finançat els projectes Pescadors en xarxa!, Aparadors: Més que façanes, Impuls Guingueta 
Charles Darwin, Tot a Punt, Consolidació CooperaCures al barri del Poble Sec, T+: Tastets d'oficis 
Trimestrals en horari de Tarda per a joves del col•lectiu MENA, Consolidació i Innovació del Servei de 
Dinamització Econòmica Mitjançant…, Dona Kolors: teixint futur, Mensakas, Actua i treballa, #RavalKm0, 
Curs de barberia i perruqueria per a joves en risc d'exclusió, Artesania digital, La precarietat laboral del 
turisme a Barcelona. Coneixement i co-creació d’estratègies, Fusió de Sucres i Punt Raval.  
 
● La Guingueta “Proa a la Mar” situada a la plaça Charles Darwin és una iniciativa comunitària que 
sorgeix en el context de la Taula d’Ocupació de la Barceloneta. Va obrir a l’octubre del 2018 i té com a 
objectiu la dinamització de l’economia local, la millora de l’èxit educatiu d’adolescents i joves, la millora 
de les oportunitats d’inserció de les persones a l’atur, i l’enfortiment dels vincles comunitaris.  
 
● Pintem Persianes és un projecte desenvolupat amb Fundació Comtal, la Fundació Tot Raval 
l'Associació Barcelona Alerta en el qual joves de Ciutat Vella milloren la imatge exterior dels comerços 
del districte, netejant i pintant les seves persianes.  
 
● Llums Km0 és un projecte adreçat a persones en risc d’exclusió social en el que es fabriquen les llums 
que il•luminen el barri del Raval al Nadal i també bosses de roba que els comerciants reparteixen entre 
veïns i veïnes. És un projecte que es dur a terme en col•laboració amb la Fundació Tot Raval i la 
cooperativa Impulsem i es desenvolupa des del 2015.   
 
● S’ha desplegat el programa “Barris d’oficis” amb el que 9 persones del Raval i Gòtic treballaran 
formant-se en la línia d’atenció sociosanitària, situació de dependència, manteniment i neteja industrial. 
 
● S’ha donat suport a 10 iniciatives existents als barris d’Economia Social i Solidària com per exemple 
el projecte de les “Comunitats Autofinançades” una iniciativa d’emprenedoria dirigia a dones en risc 
d’exclusió social. 
 
● El projecte “Teixim Barri” ha dut a terme la rehabilitació de 3 pisos al barri Gòtic amb entitats 
d’inserció socio-laboral per a ús social d’habitatge per a gent gran en risc d’exclusió. Un total de 16 
persones han participat del procés formatiu d’obra i servei, 9 han sigut contractades per fer l’obra amb un 
total del 70%  d’èxit en la inserció laboral posterior i 6 persones grans del barri viuen actualment a 
aquests pisos. 
 
● Suport a les xarxes laborals: des de PDE i Districtes es treballa amb les xarxes laborals dels barris 
oferint-los recursos i formació per poder desenvolupar les seves tasques. Aquestes actuacions volen 
consolidar aquests projectes comunitaris que tradicionalment han rebut poc suport de l’Ajuntament.  
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» El Pla de Dinamització Comercial 
 
El mes d’octubre de 2018 es va presentar el Pla de Dinamització Comercial, fruit d’un pacte amb el PSC, 
treballat a partir de les demandes de les entitats de comerciants del Districte.  
 
El PDC s’estructura en 9 línies estratègiques i 31 accions, i els seus objectius generals són: 
 
- Promoure el comerç de proximitat i emblemàtic i donar eines per a la seva continuïtat i millora 
- Acostar els serveis de suport al comerç als comerços de tots els barris 
- Donar eines per a la innovació i l’adaptació del comerç als nous escenaris: modernització, digitalització, 
diversificació 
- Donar suport i promoure l'associacionisme comercial i la participació del sector 
- Potenciar determinades zones comercials amb característiques específiques 
- Posar en valor i visibilitzar riquesa i diversitat comercial del Districte  
 
Seguint aquests objectius s’han desenvolupat les accions següents: 
 
● Per a millorar la senyalística de comerç per afavorir l’atracció de la ciutadania cap als comerços, 
millorant l’espai públic dels voltants i l’accessibilitat dels mateixos hem elaborat una proposta de millora 
d’aquest tema com també hem dut a terme una auditoria de les diferents zones de concentració 
comercial per tal de verificar la correcta il•luminació, necessitats de neteja, papereres, manteniment... 
● Degut a que existien webs de comerç sobre cada barri del districte però cap d’unificada, hem creat la 
Web de comerç del Districte de Ciutat Vella, que integra les webs ja existents i en millora les prestacions 
per donar a conèixer el conjunt del teixit comercial del districte i donar visibilitat al valor afegit del comerç 
de proximitat. 
● Fomentar la la compra i contractació de proximitat és una de les prioritats del Districte i per això hem 
impulsat que des de l’Ajuntament es dugui a terme compra i contractació de proximitat i hem estudiat la 
col•laboració amb el sector empresarial del districte per a fomentar la compra i contractació de proximitat.   
● Com a conseqüència del procés de gentrificació del Districte ens hem trobat amb diversos comerços 
afectats per pressió immobiliària i en conseqüència, des del setembre de 2018 existeix un servei 
d’assessorament jurídic per a per donar eines legals als comerços en relació a lloguers.  
● Hem potenciat i consolidat la presència de les associacions de comerciants en òrgans de participació 
territorials i hem estimulat l’estructuració de noves associacions, promogut compartir i optimitzar 
recursos. A més, hem consolidat la figura dels tècnic/a de comerç del Districte com a interlocutor entre 
associacions de comerciants i comerços, per assessorar i col•laborar en la elaboració d’esdeveniments… 
● Hem treballat amb les associacions de comerciants i el veïnat les implementacions paulatines de les 
accions establertes en el Pla de Mobilitat de Ciutat Vella 2018-2024, i de forma destacada la reordenació 
de la càrrega i descàrrega del Gòtic Nord i els entorns del Mercat de Santa Caterina.  
● S’ha donat suport a les Xarxes laborals dels diferents barris en la seva consolidació.  
● Hem promocionat les cooperatives de consum. 
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» Mercats 
 
Els mercats són un actor clau en el comerç de proximitat dels nostres barris. A Ciutat Vella n’hi ha 3 amb 
característiques i problemàtiques diferenciades, com els canvis en els hàbits de consum i l’expulsió i 
substitució de veïns i veïnes (clients tradicionalment habituals), el desgast i/o deteriorament de les 
instal·lacions o el desfassament del mix comercial, per exemple.  
 
• Al Mercat de la Boqueria s‘ha ampliat el servei de vigilància per tal de poder assegurar l’aplicació del 
decret que es va aprovar en el mandat passat pel qual es limita l’entrada de fins a 15 persones. A més es 
va ampliar als divendres i dissabtes des d’abril a octubre, des d’obertura del mercat fins al seu 
tancament; s’ha creat un nou servei d’Agents Cívics específics per a la Boqueria, s’ha alliberat una illa 
sencera de parades per tal de millorar la mobilitat en l’interior del recinte; s’ha millorat la senyalística del 
mercat; i s’ha substituït una part de la il·luminació del Mercat. 
 
També cal destacar l’acord per a la regularització d’una problemàtica històrica provocada durant el 
mandat anterior amb els restauradors dels porxos del mercat per legalitzar els seus vetlladors buscant un 
equilibri entre la garantia de la seguretat i la mobilitat atenent també a les necessitats dels restauradors. 
Així mateix, destaquem la promoció de l’històric Mercat de les Pageses de la plaça de Sant Galdric, amb 
la seva incorporació en una campanya de difusió per donar a conèixer els mercats d’aquestes 
característiques arreu de la ciutat.  
 
En total, s’han invertit en obres de reforma al Mercat 4.796.860€. Queda pendent modificar l’ordenança 
del Mercat de la Boqueria per limitar els productes de take away.  
 
• Mercat de Santa Caterina: A petició dels mateixos comerciants es va aprovar un decret, a l’estil de 
l’esmentat anteriorment per a la Boqueria, de restricció dels grups de turistes amb la voluntat de 
conservar el seu tarannà de proximitat i tradicional, i per prevenir derives turistificadores que podrien 
posar en perill justament aquest tarannà. Així mateix s’ha treballat per millorar la seva zona de càrrega i 
descàrrega en l’aparcament alliberant espais per guanyar places d’estacionament. En aquest sentit, i 
malgrat que no dóna servei exclusiu al mercat, donat que la càrrega i descàrrega la fa a través de 
l’aparcament, també s’ha de destacar la intervenció urbanística davant seu, a l’Avinguda Francesc 
Cambó, que ha millorat la mobilitat en els seu entorn, sobretot al carrer Freixures. 
 
• El Mercat de la Barceloneta és el que, actualment, més està patint l’expulsió de veïns del barri Ia per 
tant, la pèrdua de clients. En aquest sentit hi ha una preocupació evident donada la desaparició 
d’algunes parades i la manca d’oferta comercial. En aquest sentit s’està treballant en diverses accions de 
dinamització comercial conjuntament amb comerciants de la resta del barri, i es va dur a terme un 
projecte per adequar les portes de la façana del mercat. Així mateix, s’ha millorat la xarxa de clima i 
ventilació i s’han dut a terme actuacions anticoloms. No hi ha cap dubte que les mesures encara són 
insuficients i s’ha de seguir treballant. 
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» 2.3. NOU PLA D’USOS DE CIUTAT VELLA  
 
Amb el nou Pla d’Usos de Ciutat Vella es regulen per primera vegada els establiments destinats a 
activitats turístiques i els de vehicles de mobilitat personal. També divideix entre activitats diürnes i 
nocturnes, imposant restriccions a les que generen molèsties i poden afectar a la salut. Així mateix, 
pretén aconseguir la diversificació de l’oferta econòmica, mitjançant el foment d’establiments culturals, 
espectacles sense impacte acústic i comerç de proximitat, alhora que es prohibeix l’obertura de nous 
establiments vinculats amb l’oci nocturn, els relacionats amb el joc i atraccions i els audiovisuals. 
 
L’any 2010 es va aprovar una “modificació” del Pla d’Usos vigent (actualment anul•lat de ple dret per la 
via judicial) que es va convertir en el pla urbanístic que va obrir la porta a la instal•lació sense condicions 
d’una gran quantitat de negocis de restauració de diversos tipus que van, pràcticament, monopolitzar 
l’activitat econòmica al Districte, provocant un desajust important entre l’economia dedicada al visitant i la 
dedicada als veïns en favor de la primera d’una manera absolutament desproporcionada. Per aquest 
motiu es va treballar de forma participada en la redacció i aprovació d’un nou Pla d’Usos, que posés en 
el centre les necessitats dels veïns i les veïnes. 
 
Per a fer-lo es va haver de treballar a fons un cens d’activitats de pública concurrència, donat que no es 
va fer en l’anterior, i es van encarregar diversos estudis, com un d’inèdit sobre l’impacte del soroll en la 
salut, que ens van permetre disposar de més informació a l’hora de prendre decisions i informar en les 
sessions de participació. 
 
D’aquests estudis i de la participació en va resultar una diagnosi que, a grans trets, podem resumir en els 
següents punts:  
 

- Ciutat Vella és un districte molt dens i on preval l’ús residencial: Cal vetllar per una convivència 
equilibrada i evitar que es desplaci els residents fora del districte. 

- El teixit urbà és fràgil amb una trama de carrers estrets: En conflicte amb les activitats de gran 
superfície o d’aforament elevat. 

- Existeix saturació d’activitats de pública concurrència: Ciutat Vella té 5 vegades més 
establiments de concurrència pública que a Gràcia. 

- Acull moltes activitats relacionades amb el turisme: Com les de lloguer de vehicles de mobilitat 
personal, magatzem d’equipatge o venda de tiquets. 

- Concentra molèsties ocasionades als veïns i veïnes: Pel que fa al soroll, la neteja, l’impacte de 
les persones a l’espai públic, la logística, les activitats de pública concurrència. 

- Requereix més regulació de les activitats amb impacte nocturn: Entren directament en conflicte 
amb el descans i la qualitat de vida dels residents. 

 
El Pla d'Usos resultant busca equilibrar els usos urbans amb la regulació de les activitats de pública 
concurrència i d’altres, tenint en compte les repercussions que tenen en el teixit residencial. Es tracta 
d'un document que persegueix el manteniment de l’habitabilitat de Ciutat Vella i la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes. Per a fer-ho es van separar les activitats entre aquelles que tenen impacte nocturn i les 
que no, essent més restrictiu en les segones.  
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» Per primera vegada es prohibeixen l’obertura de noves discoteques, es restringeixen més les 
activitats nocturnes i es regulen les botigues de lloguer de vehicles de mobilitat personal i 
bicicletes.  
 
 
» 2.4  PLA D’INSPECCIONS  
 
Paral·lelament s’ha elaborat i posat en marxa el Pla d’Inspecció de Ciutat Vella per inspeccionar les 
activitats econòmiques il•legals, les males pràctiques comercials, l’ocupació excessiva de l’espai públic i 
els portals i les condicions sanitàries i laborals del personal mitjançant actuacions de multi inspecció en 
col•laboració amb l’ASPB i la Inspecció de treball.  
 
La implantació d’aquest pla d’inspeccions ha estat acompanyat d’un reforç progressiu de la capacitat 
d’abordatge de la funció inspectora i de control, que ha augmentat un 34%. 
 
Aquest pla impulsa per tant un canvi de paradigma respecte el model d’inspecció, que passa de ser un 
model fonamentalment reactiu a un model que incorpora una dimensió preventiva (apuntant a una 
major coresponsabilitat ciutadana per a la correcció de les irregularitats) i proactiva (desenvolupant 
metodologies innovadores d’inspecció i apuntant a problemàtiques clau detectades sense esperar a que 
apareguin queixes específiques al respecte. 
 
Amb aquest canvi s’aconsegueix una major eficàcia i capacitat d’anticipació.  
 
+INFO: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/pla_inspeccio_def.pdf  
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» 2. 3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 
Una altra de les línies de treball per a promoure la diversificació econòmica i un model econòmic més 
robust, més just i amb major retorn social ha estat l’impuls de la contractació pública sostenible, en la que 
es preveu incorporar clàusules socials i/o ambientals a la contractació que fa l’Ajuntament per tal de 
garantir que en la seva actuació com a agent econòmic tingui un efecte multiplicador.  
 
Així, en la mesura de possible es promou la incorporació de criteris relacionats amb les condicions 
laborals i els salaris, la contractació de persones aturades o en risc d’exclusió social, la promoció del 
sector de l’economia social, o la subrogació de plantilles, així com altres clàusules com l’existència de 
plans d’igualtat o de mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe la lloc de treball, la paritat 
entre dones i homes, la no discriminació de persones LGTBI, mesures de conciliació i la inclusió de 
persones amb discapacitat.  
 
Durant aquest mandat s’ha impulsat amb força aquesta línia de treball, mitjançant un decret de 
contractació pública sostenible que preveu l’establiment de plans anuals de contractació, l’elaboració de 
Guies detallades sobre com incorporar aquestes clàusules i la realització de formació al personal 
encarregat de la contractació dels diferents departaments i Districtes. A Ciutat Vella s’ha realitzat aquesta 
formació, així com un estudi sobre com promoure no només la incorporació de criteris socials sinó també 
la compra i contractació de proximitat.  
 
En quant als seus resultats, fins al moment podem destacar que el 50% dels contractes públics fets pel 
Districte tenen clàusules socials i/o ambientals. De la inversió, la seva adjudicació ha suposat 
1.176.032€ respecte els 3.671.404€ de despesa total de contractes. Per tant, un 32% del total. 
 
A l’estiu del 2018 es va posar en marxa els Projectes Integrals amb Contractació (PICs) que es basa en 
la contractació de persones en situació d’atur que desenvolupen diferents projectes de caràcter públic i 
d’interès col·lectiu. L’objectiu és buscar millorar les competències professionals de les persones 
participants, de forma alineada amb les més demandades pel mercat de treball. Es van contractar 27 
persones, 17 de les quals en l’àmbit de neteja i 10 en manteniment d’equipaments municipals.  
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3. DRETS SOCIALS 
 
 
» 3. 1. DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE 
 
 
Les polítiques d’habitatge han estat una de les prioritats d’aquest mandat, amb un 
protagonisme important a Ciutat Vella donada la situació particular del Districte de la ciutat amb 
més pressió immobiliària i preus de venda i lloguers més elevat.  
 
Tot i que l’administració municipal té poques competències en matèria d’habitatge, i les lleis al respecte 
limiten l’acció dels ajuntaments, des del de Barcelona s’ha treballat incansablement per defensar el dret a 
l’habitatge per als veïns i les veïnes del Districte.  
 
Les estratègies han estat diverses atenent a la urgència, el mitjà termini i el llarg termini.  
 
Detallem tot seguit algunes de les mesures que s’han dut a terme: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ampliació Oficina 
d'habitatge  Censos de pisos buits  

Creació Punt 
d'Assessorament 

energètic 
 
Compra de finques 
per a fer habitatge 
públic de lloguer 

 
Cessió de sòl per 

cooperatives 
d'habitatge 

 Impuls de la 
Rehabilitació   

Ajuts de rehabilitació 
per a finques 
vulnerables 

 Ajuts al pagament 
del lloguer 

 
Creació Servei de 

mediació per evitar 
la pèrdua d'habitatge 

 

Creació d'un equip 
de detecció i 

intervenció en els 
habitatges (Pla de 

veinatge) 

 
Conveni amb ICAB 

per promoure 
garantia de drets 

dels llogaters 
 

Elaboració Guia del 
llogater en perill en 
col.laboració amb el 

moviment veinal 
(TREURE?) 

 Creació Consell 
d'habitatge  

Elaboració de mapa 
detallat de finques 

vulnerables 
 Pla Dintres  

Creació d'una taula 
de treball de 

disciplina 
d'habitatge i contra 

l’assetjament 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 
 
 
www.barcelona.cat 

 

PRINCIPALS MESURES ADOPTADES 

 
- Hem traslladat i ampliat l’Oficina d’Habitatge a Salvador Seguí 17, per tal de millorar  

l’atenció als veïns i veïnes i alhora donar ús a un edifici tancat de feia anys que ha permès dinamitzar els 
entorns del carrer d’en Robador. L’Oficina ha ampliat el seu personal, ha internalitzat els treballadors/es i 

ha incorporat un nou servei: el Punt d’Assessorament Energètic 
 

- S’ha creat un equip de detecció i intervenció en els habitatges (Pla de veïnatge) centrat en 
mobilitzar pisos buits i en detectar problemàtiques de convivència, habitabilitat, etc. 

 
- Creació del Servei d’intervenció en cas de pèrdua d’habitatge i ocupació per tal de fer front als 

desnonaments que fins al moment ha actuat en gairebé un miler de desnonaments. 
 

- S’ha creat una taula de treball de disciplina d'habitatge i contra l’assetjament immobiliari  
articulant la tasca d’inspecció, obres i intervenció. 

 
- Creació del Consell d’habitatge de Ciutat Vella 

 per a promoure la participació veïnal en el tema de l’habitatge. 
 

- A petició de les entitats i en zones que patien directament l’expulsió col·lectiva, 
 s’han dut a terme xerrades sobre drets d’habitatge pensades especialment  

per als col•lectius sol·licitants i comptant amb traductors quan ha estat necessari. 
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» CONTROL HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC  
 
Per garantir la convivència, el dret a l’habitatge i un model urbà sostenible s’han planificat i executat les 
actuacions per al control i tancament dels Habitatge d’ús turístic sense llicència. Durant els 4 anys de 
mandat hi ha hagut 1537 HUT il·legals detectats per adreça i 4537 procediments oberts. 
 
» Des del 2015 fins al 2018 s’ha aconseguit que 622 habitatges d’ús turístic sense llicència 
deixessin d’operar.  
 

 
 
 
 
» MILLORA DE LES CONDICIONS D’HABITABILITAT 
 
Degut a les seves condicions històriques, Ciutat Vella és el districte de la ciutat amb el parc d’habitatges 
més envellit. Aproximadament el 68% de les finques son anteriors al 1900. Això implica que moltes de 
les finques es trobin en situacions de necessitat de reformes i per això hem impulsar projectes de millora 
en les condicions de l’habitatge:  
 
● Elaboració d’un mapa de finques vulnerables del Raval i Gòtic per a adherir-se al programa d’ajuts 
de Finques d’Alta Complexitat.  
 
● Ajuts a la rehabilitació: s’han ofert subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements 
comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles. Per protegir a les 
persones llogateres les subvencions per als pisos de lloguer han estat condicionades a que el preu de 
l’habitatge es cenyeixi a l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya. 
 
● El Pla Dintres que té com a objectiu aconseguir que els propietaris dels habitatges compleixin amb el 
seu deure legal i garanteixin els mínims de qualitat a les seves propietats. El Pla obliga als propietaris de 
finques habitades i que es troben en un estat de conservació molt deficient, a fer les obres per tal que 
recuperin un bon estat de conservació i seguretat. El procediment inclou la possibilitat d’imposar multes  
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que poden arribar fins el 90% del cost total de la rehabilitació com també preveu ajuts destinats a aquells 
propietaris amb pocs recursos que viuen en pisos inclosos en el Pla. 
 
El Pla Dintres va tenir un pressupost de 271.619€ al 2015, al 2016 de 716.658€, al 2017 de 499.778€ i al 
2018 de 731.550€.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A finals del 2018 es va engegar el programa de Finques d’Alta Complexitat que vol facilitar els 

processos de rehabilitació per a finques que com a conseqüència de la seva complexitat social i 
econòmica, no aconsegueixen beneficiar-se de les polítiques de rehabilitació municipals.  
El programa conté una bateria de mesures extraordinàries per anar a buscar de forma proactiva 
aquestes comunitats i acompanyar el veïnat en tot el procés tècnic i burocràtic de rehabilitació de les 
finques on viuen.  
El programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat ha aconseguit ja l’acord per realitzar el 
projecte de rehabilitació de 22 finques S’ha arribat a un conveni de d’obres amb 15 finques del Raval 
Sud i Gòtic Sud i hi haurà una subvenció 72,5% del cost de la seva rehabilitació (una subvenció de 
3.304.394€ sobre el cost total de 4.555.702€).  
 
 

  Setembre'15 Setembre'16 Setembre'17 Desembre'18 Febrer'2019 
Finques 119 146 166 187 211 
Actives 84 88 88 83 67 
Ordres de 
Conservació 33 34 38 44 46 

Finques en obres 23 26 27 30 26 
Projectes en tràmit 18 23 26 28 24 
Obres finalitzades 21 40 46 49 61 
Convenis 51 58 62 65 66 
Execucions 
subsidiàries 9 14 14 18 20 

Descartades No dades 20 20 26 45 
Pendents 
d'inspecció No dades No dades 7 13 15 

            

  
2014 2015 2016 2017 

a 
Novembre'20

18 
Sancions 3 2 1 4 11 

            
PIM invertit 123.698 € 271.620 € 716.658 € 499.779 € 731.551 € 
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• S’han aconseguit 3 cessions en el contacte amb entitats bancàries per un valor de 30.225€: Príncep 
de Viana 22, 3º 2ª, Sant Gil 12 5º 2ª i Salvador 18 2º 4ª. A més, 41 cessions aconseguides via Borsa 
d’habitatge 

 
• Revisió dels criteris d’adjudicació d’habitatge social, prioritzant l’empadronament al barri  

 
• Per tal de donar a la urgència habitacional, el barri Gòtic protagonitzarà una experiència pionera que 

consisteix en la construcció d’habitatges mitjançant mòduls prefabricats que s’instal•laran en un solar 
del carrer Nou de Sant Francesc. Són els APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals), un nou 
model d’allotjaments basat en un sistema constructiu industrialitzat que permet una edificació més 
ràpida, més neta i més sostenible. L’objectiu d’aquestes construccions és evitar l’expulsió de veïnat 
dels barris. En aquesta promoció se’n construiran 12.  

 
• Per prevenir les ocupacions amb finalitat de venda de drogues i mobilitzar habitatges per al 

lloguer, des de 2017 s’ha desenvolupat una tasca proactiva de detecció dels habitatges que es 
troben sense ús i de comprovació sobre el terreny de la situació real de cadascun dels pisos 
detectats, visitant-los un per un; amb la premissa que la millor manera d'evitar que un pis es dediqui 
a aquesta activitat il•legal és que hi visquin famílies de forma normalitzada. 

 
També atenent a la urgència, són diverses les actuacions concretes que s’han dut a terme per evitar 
l’expulsió de veïns i veïnes de les seves cases (reubicació de les afectades urbanístiques del Carrer 
Lancaster, per exemple). 

 
 
 
» INVERSIÓ EN HABITATGE 
 
Augmentar el parc d’habitatge públic ha estat un dels objectius principals durant el mandat, com a forma 
de de garantir el dret a l'habitatge i evitar l’expulsió dels veïns i veïnes del barri.  
 
Ciutat Vella és un districte molt dens i no les opcions per construir habitatge nou són molt escasses. Per 
aquest motiu és necessari la compra d’habitatge ja construït. Aquesta és una política que no 
proporciona una disponibilitat habitacional a curt termini, perquè requereix d’obres de rehabilitació que 
sovint són complexes, sobretot degut a la manca de cura dels anteriors propietaris. 
 
Així doncs, hem destinat 16.079.214 d’euros per a comprar 148 pisos i 10.195.652€ estan sent destinats 
en la seva rehabilitació.  
 
Les finques adquirides són:  
 
Arc Sant Pau 16, Carretes 65 
Robador 33 (fruit d’expropiació) 
Riereta, 18‐22 (Can Seixanta) 
Botella 16 
Reina Amàlia, 10 
Hospital 116 
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Lancaster, 7 
Lancaster, 9 
Lancaster, 11 
Passeig Joan de Borbó 44 
 
S’han entregat també les claus de finques següents que van ser adquirides en mandats anteriors: 
Habitatges de la Plaça Gardunya, Blocs de Doctor Aiguader o del carrer Sant Ramon 1 
 
També cal destacar que s’han adquirit pisos aïllats, a Robador 45 4t 2a i Bou Sant Pere 7 Principal 1a.  
 
De fet el Raval, un dels barris de la ciutat on es donen més desnonaments, és també el barri de la ciutat 
on s’han adquirit més habitatges per ampliar el parc públic destinat a polítiques socials, en 
desenvolupament d’una política pública de compra d’habitatges sense precedents en la història 
municipal. Un de cada tres habitatges comprats a la ciutat és al Raval. S’han adquirit un total de 9 
finques senceres (134 habitatges), a més d’1 habitatge solt, el que suposa un augment del parc de 
lloguer gestionat per l’Ajuntament de Barcelona del 15,80 %, situant-se actualment en un total de 1.048 
habitatges.  
 
Aquestes compres han suposat una inversió de 12 milions d’euros en la compra i d’una estimació de 9 
milions per a la rehabilitació. A través del finançament de l’Institut Català de Finances està previst 
adquirir properament 10 habitatges més al barri. 
 
També s’ha cedit sòl, mitjançant concurs públic, per construir habitatges en règim de Cohabitatge a 
Passeig Joan de Borbó, 11. La cooperativa guanyadora és de nova formació i integrada per veïns del 
barri de la Barceloneta. Ara mateix disposen de la llicència d’obres i s’iniciaran en breu. 
 
Polítiques que no depenen només de les polítiques institucionals sinó del teixit associatiu per això 
l’ajuntament a de donar suport a associacions que integrin les noves realitats. 
 
 
» ATENCIÓ EN PROCESSOS DE DESNONAMENT 
 
Una de les tasques dutes a terme amb més constància i dedicació té per objectiu evitar l’expulsió dels 
veïns dels seus barris i les seves cases mitjançant els desnonaments de persones vulnerables. 
 
Des de l’inici del mandat es va crear el Servei d’Intervenció en el cas de Pèrdua d’Habitatge i 
Ocupació, un equip de persones que treballen per evitar els desnonaments. Es tracta, novament, d’un 
servei i d’una política inèdita, que representa treballar des de diverses perspectiva tots els desnonaments 
que estan anunciats al Districte. El servei, situat a l’Oficina d’Habitatge del Districte, treballa 
coordinadament amb els serveis de l’OH i amb serveis socials per trobar les millors solucions en cas de 
desnonament i oferir acompanyament a les unitats de convivència afectades i prestar assessorament i 
informació sobre els drets reconeguts per la llei.  
 
En total s’han atès 5.198 casos de situacions de risc de pèrdua d’habitatge a tota la ciutat. 
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Tot i que el servei ja es posà en funcionament l’any 2015, no es van sistematitzar les dades fins a finals 
de 2016, i per aquest motiu només les podem aportar dels anys 2017 i 2018. A més, malauradament no 
disposem de dades per poder fer cap comparativa amb etapes anteriors donat que els desnonaments 
mai han estat prioritaris en les polítiques municipals i no es portava el recompte.  
 
Ciutat Vella és un dels districtes de la ciutat que més casos de desnonaments anunciats ha de gestionar, 
representant el 15,87% de total al 2017 i el 13,79% al 2018.  
  
El barri més afectat és el Raval. De les 373 de 2017, el 63% va ser al Raval, el 18.23% a Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, el 9.92% a la Barceloneta i el 8.85% al Gòtic.   
 
Al 2018 n’hi va haver 313 de les quals el 65.81% va ser al Raval (206 desnonaments), el 15.97% a Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera (50 desnonaments), el 10.54% a la Barceloneta (33 desnonaments) i el 
7.67% al Gòtic (24 desnonaments).  
 
Aquests desnonaments han afectat a un total de 807 persones, de les quals 278 són menors. 
 

 
  
 
És clar que, amb les lleis de l’habitatge actuals, mai no es farà prou per fer front als desnonaments de 
persones vulnerables i sempre podrem detectar casos en els que l’Ajuntament no ha estat a l’alçada, i 
tanmateix, només observant els volums que indiquem en aquest informe podem constatar la tasca ingent 
que s’ha dut a terme en quant a la prevenció i l’acompanyament, destacant el seguiment personal que es 
fa de cadascun dels casos. 
 
 
» MÉS ASSESSORAMENT LEGAL 
 
Cal destacar també la formalització, per primera vegada i només per a Ciutat Vella, en forma de prova 
pilot, d’un Conveni amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), per reforçar 
l’assistència jurídica gratuïta que es dóna a l’Oficina d’Habitatge. Aquesta iniciativa 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 
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d’altres actors en el mercat immobiliari que aprofiten aquestes vulnerabilitats per expulsar els veïns de 
casa seva. 
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. 
 
A més de les accions i les estratègies dutes a terme des de l’administració, és clau la col•laboració amb 
les entitats i el teixit social que treballa i lluita en la defensa del dret a l’habitatge. Fruit d’aquesta entesa 
va sorgir l’oportunitat de treballar conjuntament amb la Taula d’Habitatge de la Barceloneta per 
confeccionar i publicar la “Guia del llogater en perill”, una eina pràctica per donar a conèixer els drets de 
les persones que són llogateres d’habitatges front les possibles pràctiques fraudulentes o fora de la llei 
de propietaris sense escrúpols. La guia és a l’abast de tothom i ja és un model referent per a altres barris 
amb problemàtiques com les de la Barceloneta. 
 
 
» Obertura del Punt d’Assessorament Energètic de Ciutat Vella. 
 
El Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de Ciutat Vella i l'Eixample va obrir al 2017 amb l'objectiu 
d'oferir una atenció especial a les persones que pateixen pobresa energètica i que estan en situació de 
risc d’exclusió social així com també de convertir-se en un punt d’assessorament energètic informant a la 
ciutadania sobre eines ja existents per mesurar el consum energètic de la llar com la calculadora 
energètica i documentació amb consells per reduir el consum i la despesa energètica.  
 
Des de la seva obertura al 2017, ha atès un total de 4.397 persones  (1.853 al 2017 i 2.544 al 2018).  
Al 2017 es van tramitar un total de 542 IRER (Informe de Risc d’Exclusió Residencial). 
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» 3. 2. SALUT 
 
Al llarg del mandat s’han adaptat tres nous equipaments nous al Districte: el trasllat del CUAP 
Peracamps i el CAS Baluard a noves més grans instal·lacions així com el futur Espai de Cures que 
s’inaugurarà durant el mes d’abril.  
 
• Respecte el nou CUAP Peracamps al Raval la inversió ha estat d’1’19 milions €. S’han realitzat ja 
també les obres al primer pis del CUAP, i actualment resta pendent l’equipament i el trasllat de les 3 
unitats de malalties infeccioses de Drassanes a la primera planta de l’equipament, el que permetrà 
alliberar espai per a poder ubicar-hi els serveis de salut mental de Ciutat Vella. 
 
• El trasllat del CAS Baluard ha comportat una inversió de mig milió € en l’equipament. Amb el trasllat el 
CAS ha passat de ser exclusivament un centre de reducció de danys amb sala de consum assistit, a ser 
un CAS integral que ofereix, a més, també servei de tractament, oferint per tant la cartera de serveis 
complerta. Tot plegat ha implicat un augment molt significatiu de la despesa en el servei, de 1’5 milions € 
el 2015 a 2’69 milions el 2018, en la mesura que s’ha ampliat la plantilla dels treballadors/es i s’ha 
incrementat l’horari del servei (des de l’estiu de 2016 va passar d’obrir de 9 a 22h a cobrir un horari de 7 
del matí a 10 del vespre de dilluns a diumenge), a la vegada que s’han millorat les condicions laborals de 
la plantilla.  
 
• Així mateix al 2016 es van poder reprendre les obres de la primera fase de la reforma i millora de 
l’Hospital del Mar, aturades des de 2010, el que va permetre guanyar més de 15.000 metres quadrats 
nous i baixar serveis que fins al moment s’estaven donant a l’Hospital de l’Esperança. En total la  inversió 
acumulada d’aquesta primera fase ha estat de 31 milions € per part de l’Ajuntament, entre aquest 
mandat i anteriors. 
 
• Fora del districte però com a centre de referència pels veïns i veïnes de Ciutat Vella cal destacar també 
al construcció del Centre Fòrum, destinat a la rehabilitació, la salut mental i l’atenció sociosanitària, amb 
una inversió d’1,1 milions € per part de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Justament per a millorar la connexió amb els serveis que es presenten a l’Hospital de l’Esperança, i a 
demanda dels veïns de la Barceloneta, el juny del 2017 es va posar en marxa un bus llançadora que fins 
al moment ja ha fet més de 7.000 viatges i ha transportat 57.000 viatgers.  
  
En el camp de la salut sexual i reproductiva s’ha iniciat un procés ampli de priorització i planificació 
d’actuacions amb la participació de serveis sanitaris i entitats. El primer semestre de 2019 s’inicia ja un 
procés de formació en l’abordatge de la salut sexual, reproductiva i afectiva des d’una perspectiva 
intersaccional i de drets humans, per tal de que els agents del territori sàpiguen com detectar 
problemàtiques i com impulsar aquests drets així com una vida sexoafectiva sana, satisfactòria i 
igualitària. Així mateix, s’ha creat un grup de treball sobre malalties de transmissió sexual per a definir i 
implementar actuacions concretes ja aquest 2019.  
En aquest sentit s’està desenvolupant un pla d’acció per a l’abordatge de infeccions de transmissió 
sexual a Ciutat Vella que inclou accions destinades a millorar la prevenció, el diagnòstic i 
l’acompanyament i seguiment. El programa SIRIAN, acrònim de “Salut sexual i reproductiva en dones 
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immigrades i autòctones“, vol contribuir a reduir els embarassos no desitjats i a augmentar els 
coneixements sobre contracepció mitjançant entrevistes personals de consell contraceptiu en l’àmbit 
comunitari. Es fa amb la col•laboració dels agents comunitaris, l’atenció primària de salut i social, i els 
serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva de la zona. 
 
A nivell de ciutat s’ha posat en marxa el Pla de salut mental 2016-2022 i hem creat la Taula de salut 
mental de Ciutat Vella des d’on s’ha realitzat una diagnosi i s’han concretat les propostes per intervenir 
sobre la situació actual de la salut mental al districte. La Taula ha posat en marxa la Comissió de Joves 
en Salut Mental que treballa per articular els serveis i projectes per joves i benestar emocional i mental 
que hi ha al districte, s’està treballant en una diagnosi sobre les necessitats d’habitatge per a persones 
amb problemes de salut mental a Ciutat Vella i s’està completant el mapa d’actius en salut per a disposar 
d’un coneixement compartit sobre recursos i projectes en Salut Mental. 
 
Addicionalment s’han posat en marxa al districte dos serveis pioners per a adolescents i joves amb 
malestar emocional, l’Aquí t’escoltem, l’objectiu de proporcionar eines i recursos per enfortir les habilitats 
personals i socials, i fomentar el creixement personal a joves d’entre 12 i 20 anys i el Konsulta’m té 
l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’atenció i dels possibles casos de patiment psicològic i/o 
emocional que poden aparèixer en el context escolar, familiar o comunitari dels joves d’entre 12 i 21 
anys.  
 
En quant a la salut comunitària, s’ha ampliat al Gòtic el programa “Salut als barris”, amb la realització i 
publicació del Diagnòstic de Salut al Gòtic de l’ASPB, el Programa d’Habilitats Familiars, les Caminades 
“Ens Movem Gòtic”, l’Escola d'Envelliment Saludable, el Projecte Fotoveu i Reforç del projecte de Taller 
de memòria de la Fundació Llar la Mercè. A banda, es dona continuïtat als espais de salut comunitària ja 
existents, com ara al Raval. Les caminades de salut tant al Raval com al Gòtic continuen així com el 
programa de “Baixem al carrer” que facilita que gent gran i/o amb problemes de mobilitat pugui sortir al 
carrer amb acompanyament.   
 
Es continua treballant la línia de salut comunitària i interculturalitat amb la incorporació de persones 
mediadores interculturals per a treballar en l’àmbit de la salut i acostar-se a les diferents comunitats 
d’origen divers del districte. Més específicament, s’ha dut a terme un estudi, encarregat pel CAP Raval 
Nord i en col·laboració amb el Centre d’Estudis Africans, sobre la percepció i el consum de Shabú en la 
comunitat filipina que ha permès també realitzar formació a agents sanitaris i socials del districte així com 
treballar en la sensibilització, prevenció i accés als serveis per part de la comunitat i dur a terme accions 
específiques.  
 
  
» Diversitat Funcional  
 
Per assegurar l’accés de persones amb diversitat funcional a l’espai públic i als edificis públics i privats, 
el projecte CASBA, en el qual col•laboren persones amb diversitat funcional, associacions de 
comerciants i els districtes amb estudiants d’arquitectura, estudia l’adequació per a persones amb 
diversitat funcional de la via pública i els equipaments públics i privats, especialment els comerços, i 
proposa millores assolibles. És un projecte que es realitza des del 2013-14 i es fa en col•laboració de la 
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UPC. Des del curs 2014-15 el districte de Ciutat Vella i el districte de Sants-Montjuïc dediquen un becari 
pel seguiment de l’estudiantat i la coordinació amb les universitats, els comerciants i l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Hem seguit treballant en el Projecte Cooperem en la Diversitat que promou la sensibilització dels i les 
adolescents i joves que participen a les activitats de lleure vers les persones amb diversitat funcional, 
fent-los actors actius de la inclusió. 
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» 3. 3. CICLES DE VIDA 
 
L’índex d’envelliment del districte de Ciutat Vella és el menor de la ciutat. Tres de cada quatre persones 
es troba en edat de treballar (16-64) gairebé 10 punts més que el valor de Barcelona, el grup d’infants i 
joves (0-15 anys) en canvi se situa 2 punts per sota de la mitjana de la ciutat amb un 11,4%, finalment el 
grup de gent gran amb el 13,7% se situa gairebé 8 punts per sota del conjunt de la ciutat. 
 
Revisem tot seguit les polítiques segons grups d’edat: 
 
» Infants: 
 
L’àmbit, com tot el bloc de cicles de vida, és un àmbit transversal que es veu afectat per d’altres accions 
com les educatives, mesures concretes de salut, etc. No obstant volem destacar en aquest apartat 
accions importants que incideixen en la presència i l’experiència d’infants i famílies a l’espai públic com a 
espai de socialització comunitària i construcció de ciutadania, mesures al voltant del lleure per potenciar 
els espais de socialització i intercanvi d’experiències entre infants i famílies des dels equipaments públics 
i alhora vetllar per donar resposta a als infants amb necessitats específiques garantint les condicions per 
gaudir d’un lleure inclusiu. Hem fet una aposta per aprofundir en la incorporació de la perspectiva de 
gènere en la pràctica dels i les professionals i educadores que treballen amb infants i per últim, també 
hem fet una aposta clara per impulsar el treball en xarxa i reforçar els equips d’atenció a la infància per 
tal de donar una resposta amb una perspectiva transversal i donar la millor atenció a la diversitat 
situacions que un districte amb la complexitat de Ciutat Vella. 
 
- S’ha ampliat el servei de la Ludoteca del Pi amb dos matins més per acollir a un major nombre de 
famílies que puguin fer ús de la Ludoteca de Petita Infància que dona servei i atén a 12 infants entre 1 i 3 
anys acompanyats d’un adult. Amb aquesta mesura s’ha aconseguit una capacitat per atendre a 24 
infants per setmana. També s’ha doblat el servei que s’ofereix a les escoles del districte. Aquesta millora 
ha suposat un increment de 17.672€ de despesa de pressupost. 
 
- Amb la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu, s’ha atorgat el 2018 a Ciutat Vella,  
1321 sol·licituds d’ajudes econòmiques per un import total de 273.005,61€. Així mateix, s’ha incrementat 
el nombre de places ofertades fins a 15.234 i el nombre de persones participants fins a 7.839. 
 
- Amb l’objectiu de cobrir el període no lectiu de les vacances de Nadal amb oferta per a infants a 
l’espai públic, s’ha ampliat el programa d’activitats dinamitzades a les places del districte. 
 
- Amb la finalitat d’afavorir que nens/es i nois/es amb diversitat funcional poguessin accedir a les 
activitats que oferien els equipaments infantils municipals del districte, principalment biblioteques i casals 
infantils, s’han augmentat els recursos de suport per al projecte de lleure inclusiu. El suport 
consisteix en monitoratge de suport que s’encarrega de l’atenció a infants i nois/es, du a terme el 
seguiment de cassos i proporciona assessorament i coordinació amb la resta d’educadors/es i personal 
de l’equipament. 
 
- S’ha proporcionat acompanyament a l’impuls per la creació de les noves xarxes d’infància de Casc 
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Antic i Gòtic així com s’ha augmentat el suport per al desenvolupament de la tasca i les activitats de la 
Xarxa d’Infància i Família del Raval que ja te més de 10 anys de funcionament. 
 
- S’ha incrementat l’equip de professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Social i als Equips d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència per tal de reforçar la xarxa de serveis dirigits a infants i adolescents, 
especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat. 
 
 
» Adolescència i joventut: 
 
L’aposta en les accions dutes a terme als àmbits d’adolescència i joventut (que també tenen un recull de 
mesures importants a l’àmbit d’educació entre d’altres) és la de generar les condicions i acompanyar els 
processos de projectes impulsats des dels i les joves i per els i les joves. Al Ciutat Vella, en comparació 
amb d’altres districtes, trobem un gran nombre d’entitats que treballen l’atenció i l’oferta d’activitats per a 
infants, la franja baixa de l’adolescència i famílies, en canvi no en trobem moltes que proporcionin espais 
i activitats dirigides a joves. En contraposició a això, el nombre d’associacions de lleure i d’altres 
col·lectius joves organitzats és molt menor que la d’altres territoris de la ciutat. D’altra banda la carència 
d’espais públics i equipaments orientats a adolescents i joves és una de les reclamacions dels últims 
anys del districte. Per aquestes raons durant aquest mandat s’ha apostat per l’ampliació i la diversificació 
de les cessions d’espai i la planificació d’equipaments per a joves aconseguint definir com a mínim 1 
projecte jove per a cadascun dels barris del districte, així com també s’ha apostat per reforçar i 
acompanyar els projectes joves per generar referents que contribueixin a fomentar la participació, 
l’arrelament i la construcció de trajectòries vitals dels i les joves dels barris del districte. 
 
- Aquest 2018 s’ha iniciat el desenvolupament del projecte Baobab amb l'objectiu d'acompanyar als 
agrupaments escoltes i esplais que ja desenvolupen la seva tasca durant els caps de setmana, però que 
necessiten suport per arribar a més infants, joves i famílies. Es vol afavorir una oferta de qualitat en 
l’àmbit del lleure educatiu de base comunitària d’infants i adolescents, potenciant aquells esplais i/o caus 
ja existents o creant-ne de nous en els territoris on es detecta la necessitat o la potencialitat per fer-ho. 
 
- Hem obert un equipament de joves a la Plaça Vuit de març (en lloc de Ripoll, 25), on s’ubica el Casal 
de Joves Autogestionat de Ciutat Vella i hem aprovat el projecte del futur Espai Jove de Can 60. S’ha 
incorporat al programa de Patrimoni Ciutadà d’us i gestió comunitàries un espai de 300.000 metres 
quadrats de l’equipament amb entrada per la Plaça 8 de març per a acollir el projecte del Casal de 
Joves Autogestionat de Ciutat Vella, un projecte autogestionat de i per joves que aglutina diversos 
col·lectius joves, principalment del barri gòtic i entorns, i acull un gran ventall de projectes i propostes 
socials, cultuals, comunitàries, etc. orientades a persones joves. 
 
- S’ha portat a terme la planificació d’un Espai Jove al futur equipament municipal de Can 60 al 
Raval. D’aquesta manera s’aconsegueix l’espai jove de qualitat que necessitava i reclamava el Raval. 
Per fer-ho hem incorporat als i les joves del barri des de l’inici al procés de disseny i planejament de 
l’equipament. Durant els mesos de febrer a juliol de 2018 es va portar a terme la primera fase del 
projecte KN60 Lab amb els objectius de donar a conèixer el projecte del futur equipament als i les joves 
del barri, recollir les seves propostes i necessitats en relació a l’equipament per tal d’incorporar-les en el 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

33 
 
 
www.barcelona.cat 

disseny del mateix i alhora fomentar la participació i vinculació de joves del Raval, principalment no 
associats, a projectes autogestionats que tinguessin cabuda en el futur equipament. Es va fomentar la 
participació de joves de 15 a 21 anys per recollir la seva visió i inquietuds sobre el futur equipament a 
través d’activitats orientades per un equip educatiu identificant qüestions que fan barrera entre les joves i 
l’espai públic (raons de gènere, diversitat cultural, funcionals, de religiò, d’identitat sexual, etc.). El 
projecte de KN60 Lab és la llavor del futur equipament jove de Can 60. 
 
- S’ha portat a terme la planificació d’un espai comunitari amb espai per joves a l’edifici de l’antiga 
Cooperativa del Segle XX de la Barceloneta. 
 
- S’ha incrementat el recolzament a esplais i caus en els projectes presentats a les convocatòries de 
subvenció. 
 
En els darrers anys ha augmentat la presència de joves migrants sense referents familiars a l’espai 
públic i com a usuaris d’entitats de Ciutat Vella, i això ha comportat un suport addicional a aquestes 
entitats que s’han concretat en l’augment de l’import de les ajudes ajudes, com en el projecte de la 
Fundació ADSIS “Recolzem als joves” que ha passat de tenir una inversió de 36.000 € al 2011, 64.000€ 
al 2017 i 70.000€ al 2018. A més, el número d’educadors fixes han passat de 2 a 3 i s’han incorporat de 
forma puntual voluntaris, talleristes, etc. per moments i finalitats específiques. Aquesta Fundació també 
ha rebut un reforç econòmic pel desenvolupament d’activitats socioeducatives al Pou de la Figuera 3 
tardes per setmana Amb el reforç econòmic s&#39;han finançat talleristes, materials per les activitats i 
s&#39;ha contractat monitors del barri per tal de fer suport en determinades activitats als educadors de 
carrer. Al 2016 la inversió era de 1998 euros i al 2017 i 2018 de 3.000€. Des del 2017 s’ha donat una 
ajuda anual de 5.000€ pel projecte Ta-Axira (Espai d’Inclusió Casc Antic). 
 
L’objectiu general és afavorir un procés d’inclusió sociolaboral dels menors i joves nouvinguts, 
principalment Menors Migrants No Acompanyats, a partir d’un model formatiu i d’inserció laboral i social 
que respongui a les necessitats, inquietuds i interessos dels joves.  
 
Dins del programa Impulsem el que fas, al 2018 es va finançar el projecte d’oferir cursos de barberia i 
perruqueria per a joves en risc d’exclusió la Fundació BAYT AL-THAQAFA amb 30.000€ i la Fundació 
Servei Solidari pel projecte Tasta’m que ofereix petits cursos d’oficis i orientació al projecte individual 
professional a joves del col·lectiu MENA. 
 
També cal destacar les següents iniciatives: 
→ El novembre de 2017 va obrir el Centre Dar Chabab, al Fort Pienc, un nou equipament per a joves 
migrants en situació de vulnerabilitat  i que viuen al carrer que funciona els 365 dies de l’any. El servei 
treballa a partir de l’acollida, l’acompanyament i la inclusió dels joves. 
→ Al gener del 2018 va obrir l’Alberg Maria Freixa que acull a joves de 18 a 25 anys sense llar ni suport 
familiar o social que se’n faci càrrec. El centre compta amb 21 places d’acolliment temporal per un 
període màxim d’un any, tot i que el termini és ampliable en funció de cada cas. 
→ S’ha treballat amb la unitat de psiquiatria de l’hospital de la Vall d’Hebron per tal de col·laborar en 
l’atenció als menors i majors d’edat amb addicció i/o patologia mental. Posen a disposició les urgències 
psiquiàtriques, els mediadors culturals i possibilitats d’ingrés.  
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» Gent gran: 
 
Partint del fet que l'índex de solitud de la gent gran de Ciutat Vella és el més alt de la ciutat s’han 
impulsat dos projectes per millorar la situació d’aquestes persones: 
 

➔ Programa Radars. Projecte comunitari impulsat per Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona per pal•liar els efectes de la solitud no volguda i prevenir situacions de risc de les 
persones grans. Radars s’articula mitjançant la creació d’una xarxa de barri (veïns i veïnes, 
comerços i farmàcies del barri…) que estan atents a la dinàmica diària de les persones grans del 
seu entorn i si detecten algun canvi important es posen en contacte amb Radars. Un cop 
informats des de Serveis Socials es valora si cal intervenir-hi o no. Per pal•liar el sentiment de 
solitud d’aquestes persones, els voluntaris i voluntàries de la Plataforma de seguiment telefònic 
de Radars les truquen de forma periòdica i hi estableixen una relació de confiança. 
 
➔ Projecte Baixem al carrer, programa destinat a persones que grans que viuen soles, tenen 
problemes de mobilitat o bé viuen una situació d’aïllament social surtin a passejar al carrer 
setmanalment. 

 
- Hem aprovat el projecte de construcció de nous allotjaments per a gent gran amb serveis 
col·lectius, al carrer Mestres Casals i Martorell, on també es traslladarà el casal del Casc Antic amb 
un pressupost previst total de l’obra d’aproximadament 1.5 milions d’euros.  
 
- S’ha donat acompanyament als editors de La Pregonera, que és una eina comunitària de difusió dirigit  
a les persones grans, per tal de millorar el seu disseny i fer-lo més atractiu. A La Pregonera s’hi encabeix 
tota la informació de les diferents activitats socioculturals que es fan als barris de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera.  
Es distribueix en comerços del barri i existeix des de l’any 2015. Promoguda per la Fundació Roure en 
col·laboració amb Districte, la Taula de Gent Gran i diversos serveis i entitats del barri.  
 
- Hem aprovat el projecte de construcció de nous allotjaments per a gent gran amb serveis 
col•lectius, al carrer Mestres Casals i Martorell, on també es traslladarà el casal del Casc Antic amb 
un pressupost previst per aquest 2019 de 593.630€.  
 
- La Pregonera és una eina de difusió que vol acostar a les persones grans, tota la informació de les 
diferents activitats socioculturals que es fan als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.  
Es distribueix en comerços del barri i existeix des de l’any 2015. Promoguda per la Fundació Roure en 
col•laboració amb Districte, serveis i entitats del barri.  
 
- El Programa Respir Plus es basa en donar ajudes econòmiques per facilitar que les persones grans 
amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat perquè així les seves 
famílies puguin disposar de temps quan el necessiten. 
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» 3. 4. EDUCACIÓ 
 
L’educació és un dret i és imprescindible per a la garantia d’igualtat d’oportunitats dels veïns i veïnes del 
Districte. Una educació per tothom ha de superar l’àmbit escolar i ha de fer incidència i incorporar també 
els àmbits de l’educació no formal, comunitària i fer-ho des d’una perspectiva de procés de construcció 
educativa al llarg de la vida. Tot plegat des del reconeixement i la incorporació dels sabers que ens 
aporta la diversitat (cultural, sexual, de gènere, etc.) per contribuir a la construcció d’una ciutadania 
compromesa no només per al futur sinó que pugui definir un present inclusiu i representatiu de la 
Barcelona diversa actual. 
 
A nivell d’equipaments, s’han dut a terme tres grans projectes: 
 

- L’Escola Bressol Aurora al Raval amb una inversió de 1.676.800€. És un centre que estrena un 
projecte innovador a la ciutat que incorpora als serveis noves opcions horàries amb quatre grups 
d’infants que permeten ampliar la flexibilitat i millorar la conciliació familiar a més d’un nou Espai 
Familiar Socioeducatiu que planteja un nou model d’atenció a les famílies en coordinació estreta 
amb Serveis Socials i la incorporació de nous perfils d’atenció en situacions de vulnerabilitat 
socioeconòmica de les famílies. 

 
- Una nova seu per l’Escola Massana al Raval: amb una inversió de 15.629.865€ (que va 

començar en mandats anteriors). 
 

- La rehabilitació de la façana principal de l’Institut Milà i Fontanals: amb una inversió de 
830.000 €, s’ha millorat la seguretat en l’ús de finestres, l’eficiència energètica de l’edifici, la 
protecció solar i un major aïllament acústic i tèrmic i s’ha retirat la tanca al voltant del centre.  

  
 
• Per garantir unes condicions de vida igualitàries, s’han potenciat les beques menjador: al 2015 - el 
48% dels alumnes d’escoles públiques (primària i secundària) rebien la beca menjador, al 2016 van ser 
un 49.53% i al 2017 un 54.46%. 
 
• Per lluitar contra les desigualtats educatives s’ha donat un reforç econòmic i de personal a les 
escoles d’alta complexitat del Districte. Hem fet una inversió total de 648.213 € des del 2017 repartida 
entre l’Escola Collaso i Gil (40.620 €), l’Escola Rubén Darío (36.885 €), l’Escola Àngel Baixeras (36.885 
€), l’Escola Drassanes (73.770 €) i l’Escola Milà i Fontanals (40.620 €). En nombre de personal, 
l’augment en la inversió s’ha traduït en la incorporació de 4 educadors socials i 2 tècnics d’integració 
social.  
 
• Per treballar per un espai públic educatiu desenvolupant la perspectiva de ciutat educadora s’ha iniciat 
el projecte de Camins Escolars a l’Escola Baixeras, l’Escola Bressol Puigmal i l’Escola Cervantes. 
En el marc de Pla de Barris s’ha desplegat la fase inicial d’un projecte de redisseny dels espais de 
trobada i les entrades de l’Escola Rubèn Dario, l’Escola Collaso i Gil i l’Escola Drassanes per tal 
de fomentar els vincles entre famílies i família-centres. 
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• Per a disposar d’espais de relació per a les famílies, els infants i els adolescents s’ha ampliat el 
programa de Patis Oberts en horari no escolar. Al 2017 es va incloure el pati de l’escola Drassanes 
que obre els dissabtes d’11 a 14. En la mateixa lògica s’ha activat el programa de Patis en Familia a 
l’Escola Bressol Municipal La Mar de la Barceloneta per tal d’oferir una alternativa de lleure a infants I 
famílies dins d’un context segur I de proximitat. 
 
• Per tal de fomentar els vincles entre centres educatius I famílies i eliminar les possibles barreres 
d’accés a la vida comunitària dels centres s’ha desplegat el Programa de mediació intercultural, en 
aquests moments en fase pilot, a les escoles Pere Vila, Milà i Fontanals, Collaso i Gil, Sagrada Família i 
Labouré. 
 
• Hem dut a terme diverses actuacions amb l’objectiu de reforçar, millorar i impulsar l’aprenentatge de 
català i castellà com el Programa d’aprenentatge de català a l’estiu a l’EOI per a alumnes de Ciutat 
Vella, el Projecte Junts Xerrem, per als pares i les mares de les escoles Vedruna, Drassanes i 
Mediterrània, Cervantes, Pere Vila, el Programa Rossinyol dels IES Milà i Fontanals, Salvat Papasseit i 
Miquel Tarradell, Escola Rubén Darío, el Programa Famílies en Xarxa, de Casa Àsia a l’Institut Milà i 
Fontanals que es basava en l’intercanvi de llengües materna i local, entre mares i filles a les escoles i 
també hem donat suport a la constitució de l’Associació “Mamás que leen”, a l’Institut Miquel Tarradell.  
 
• Hem donat suport al Projecte Prometeus impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval (AEI 
Raval) i El Periódico El Raval amb l’objectiu que el màxim nombre de joves del barri del Raval accedeixin 
als estudis superiors i els cursin mitjançant la relació de les institucions científiques i universitàries amb 
entitats, centres educatius i altres equipaments. Aquest projecte ha estat guardonat amb el Premi 
Barcelona Innovació Educativa. 
 
• Per aconseguir que les remodelacions a l’espai públic comptin amb el criteri de les escoles, s’ha 
comptat amb la presència de les escoles en els processos participatius sobre remodelacions del seu 
voltant (Escola Castella, Escola Mediterrània, Escola Àngel Baixeras). 
 
• Per millorar les condicions d’acollida i incorporació al sistema educatiu de joves nouvinguts/es s’ha 
creat un nou Programa de formació específic al Centre de Formació d’Adults (CFA) Francesc Layret i 
al CFA barri Gòtic. 
 
• Per garantir l’accès al servei de menjador i fomentar la participació en activitats extraescolars a preus 
s’ha desplegat el programa d’Instituts a Temps Complet a tots els Instituts del Districte (l’Institut 
Verdaguer s’hi incorpora al curs 19-20). 
 
• Per tal de facilitar la conciliació i treballar cap a centres educatius més equivalents s’ha incorporat el 
servei d’Acollida Matinal a l’Escola Drassanes a partir del curs 18-19. 
 
• Dins del marc de Pla de Barris per combatre les desigualtats, atendre la diversitat i fomentar el treball 
en xarxa amb l’entorn de manera coordinada entre centres, famílies entitats i d’altres serveis, s’han 
incorporat nous perfils no docents, educadors/es i tècnics/es d’integració social als centres educatius 
públics de Gòtic Sud i Raval Sud. 
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• També en el marc de Pla de Barris i amb l’objectiu de generar projectes innovadors que construeixin 
xarxa generin sinèrgies entre diversos centres educatius, s’ha impulsat el projecte de ciència i tecnologia 
Ravalsteam, un projecte que promou els creuament dels àmbits cientificotècnics, enginyeries, 
matemàtiques, arts i disseny (STEAM) per fomentar l’èxit escolar. El projecte vincula l’Escola Drassanes i 
l’Institut Milà i Fontanals. 
 
• S’ha desplegat el Programa d’Estades Formatives en Empreses per afavorir l’assoliment dels 
objectius i les competències bàsiques de l’etapa d’ESO de cara a la graduació en alumnes de 3er i 4rt 
amb diversificació curricular. 
 
• S’ha donat suport específic a la campanya de preinscripció i matrícula del curs escolar amb 
l’edició d’un fulletó de portes obertes amb informació en diferents llengües per tal d’arribar a veïns i 
veïnes amb possibles barreres lingüístiques. També s’han impulsat les trobades Enre Famílies per 
generar un espai d’assessorament entre iguals per a famílies en la transició d’Escola Bressol a Infantil de 
tots els barris del Districte. 
 
• S’han desplegat els tallers d’Habilitats Parentals per a famílies amb infants entre 3 i 5 anys i enre 8 i 
11 anys per donar assessorament i atendre necessitats i prioritats específiques en relació a la criança. 
Els tallers es realitzen conjuntament entre membres de les Xarxes d’Infància dels barris i els centres 
educatius. 
 
• S’ha organitzat la formació sobre coeducació a través dels contes, dirigida a educadors/es que treballen 
amb infants en contextos socials i educatius diversos. Aquesta formació, dinamitzada per Trama Serveis 
Culturals, ha permès abordar la coeducació en la tasca educativa que es realitza a equipaments 
municipals i entitats del territori incorporant també la perspectiva intercultural. 
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» 3. 5. ESPORTS 
 
Tot i que és l’IBE qui lidera aquest camp, en el marc del Pla estratègic de l'esport de Barcelona 2012-
2022, des de districte s’assumeix el repte de maximitzar les possibilitats d’uns espais esportius escassos 
per la trama urbana del districte. 
 
A banda d’aquesta tasca, i del seguiment de les polítiques de promoció social i esportiva dels 5 CEM’s, 
detallem a continuació les intervencions en espais físics i les de foment d’una pràctica esportiva creixent 
a tota la ciutat, en particular per part de les dones. 
 
 
»  Equipaments esportius: 
 
- La Pista Negra és un equipament municipal que funciona des de l’agost de 2016 per facilitar espais 
públics on practicar esport per als i les joves del barri. Com a projecte va néixer del treball en xarxa de 
diferents entitats i serveis del barri que treballen amb adolescents i joves del barri. A l’estiu del 2017 
durant la Festa Major del Raval va tenir una intervenció artística en una col•laboració d’artistes amb els 
infants del barri. Hem treballat amb la gestió de pista Negra per tal d’anar creant sinergies amb la gestió 
de Pista Sant Rafel de cara a una gestió compartida durant el 2019. 
 
- Posada en marxa d’una pista de criquet a un solar al carrer Riereta, que també és zona d’esbarjo per 
l’Escola Cintra.  
 
- Hem obert per a les entitats i la ciutadana patis i pistes d’escoles del districte per promoure-hi la 
pràctica esportiva. Hem obert la pista esportiva de l’Institut Milà i Fontanals durant totes les tardes a 
través d’un conveni de col•laboració amb l’Institut com també s’ha habilitat el pavelló de l’Escola Milà i 
Fontanals i l’Institut Taradell durant tots els dies per poder-hi entrenar i fer-hi competició esportiva a 
través de conveni de col•laboració, inclòs el dissabte al matí. S’ha acordat la cessió del pavelló del CEM 
Colom pels joves de l’Institut Milà i Fontanals durant els dissabtes al matí. 
 
- Hem habilitat la pista d’skate del “Campillo” durant totes les tardes, de forma coordinada amb el CEM 
Ciutadella. 
 
-  Hem reformat i habilitat les pistes de petanca del carrer D. Aiguader per al seu ús per part del Club 
Petanca Barcelona, que han deixat les pistes de Pg. Circumval·lació. 
 
 
»  Foment de la pràctica esportiva: 
 
- Hem potenciat l’esport femení a través de la creació d’equips femenins de bàsquet, voleibol i futbol 
sala i el desenvolupament d’un estudi sobre la presència femenina a les pistes esportives del Raval. 
Hem potenciat un debat sobre l’ús de les pistes esportives al Districte amb una sessió conjunta amb tots 
els agents, tenint present la perspectiva de gènere. Hem fomentat la perspectiva de gènere a la Pista 
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Negra i també a la resta de pistes esportives del Districte, donant a conèixer l'oferta esportiva a noies del 
barri, recollida necessitats, dificultats i possibilitats de les noies... 
 
- S’ha pacificat la gestió del Camp de Futbol Barceloneta acompanyant l’entitat gestora cap a la 
professionalització.  
 
- Hem donat suport a l’activitat del Club Escacs Barcelona en vinculació amb la plaça Reial.  
 
- Hem vinculat els participants d’activitat esportiva extraescolar en l’especialitat de bàsquet amb la 
Fundació Ricky Rubio promovent una jornada festiva dedicada al bàsquet.  
 
- Hem potenciat la pràctica esportiva de córrer amb les curses als barris amb la inclusió de la 
Barceloneta, el Cros Escolar de Ciutat Vella i les Festes del Raval. 
 
- Hem impulsat que entitats esportives del Districte com CF Barceloneta i Alcarrer Escola de Skate siguin 
homologades per l’IBE i, per tant, els seus usuaris puguin demanar beca per l’activitat. 
 
-  Hem reforçat la coordinació de les activitats de promoció social dels CEMs del Districte, acollint 
entitats dels barris de forma prioritària. S’ha potenciat la creació d’activitats esportives regulars per 
aquells que demanden més compromís que l’activitat extraescolar bàsica i s’ha creat una estructura de 4 
especialitats esportives que funcionen com a clubs: bàsquet, voleibol, futbol i arts marcials. 
 
- Hem instal·lat una nova senyalització a totes les pistes esportives del Districte amb els horaris i normes 
d’ús. 
 
Per fomentar la pràctica esportiva hem donat beques per a les activitats esportives extraescolars per un 
valor d’entre un 30%, 60% o 90% de l'import de les activitats esportives homologades.  
Al 2015 es van donar 611 beques, al 2016 van ser-ne 1.012 per un valor de 183.414€. Al 2017 es van 
donar 1.186 beques per un valor de 252.058€ i al 2018 van ser-ne 1.192 per valor de 255.300€.  
 
Hi ha hagut per tant, un augment del 95% del nombre de beques entre 2015 i 2018 i un augment d’un 
36,5% en la inversió.  
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» 3. 6. CULTURA 
 
- Hem desenvolupat un treball en xarxa dels Centre Cívics del Districte per tal de fer una oferta 
coordinada i al mateix temps, individualitzable, i s’està iniciant el treball per un producte cultural conjunt. 
S’han promogut diverses iniciatives per potenciar l’especialitat de cada un dels Centre Cívics del 
Districte: millora de la sala d’exposicions del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, potenciació d’activitats 
de carrer al Centre Cívic Barcelona, treball en xarxa per la programació dels festivals del Centre Cívic 
Pati Llimona, inclusió de l’hort al Centre Cívic Drassanes, entre d’altres.  
 
- Hem impulsat el Festival Barcelona Districte Cultural al Districte, en concret al Centre Sant Pere Apòstol 
i al Centre Cívic Barceloneta en una segona fase.  
 
- Per promoure que els tallers dels Centres Cívics del districte puguin oferir un accés igualitari, s’han 
donat ajudes a persones aturades per valor del 50% del taller. Al 2016 es van donar 262 ajuts per valor 
de 7.773€, el 2017 se’n van donar 371 per valor de 11.166€ i al 2018 se n’han donat 365 per valor de 
11.033€.  
 
- Hem realitzat un treball en xarxa de les biblioteques del Districte que ha conclòs amb el projecte Ciutat 
Vella literària, on a través de 40 textos literaris, es ressegueix els elements més significatius de cada un 
dels barris.  
 
- S’han impulsat diversos projectes artístics amb la col·laboració de veïns, entitats i equipaments. Per 
una banda, el projecte de barris en dansa al Raval amb participació d’entitats i veïns i veïnes i la 
col•laboració del MACBA. Hem acompanyat i donat suport els projectes d’Art i Part desenvolupats per 
l’ICUB als barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Raval i el Gòtic. També hem promogut el 
Festival Barri Brossa al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 
 
- Hem donat suport a les activitats desenvolupades per l’Associació Cultural i Social L’Escola de Músics 
JPC i l’Art, Taller de Música, fundació Privada a les escoles del Districte potenciant la seva coordinació i 
treball en xarxa per tal d’oferir als centres escolars una oferta sòlida i actualitzant el conveni de 
col•laboració conjunt. S’ha potenciat el treball realitzat per aquestes dues entitats musicals en el marc de 
la perspectiva intercultural i s’ha creat una xarxa col·laborativa i de debat amb elles dues i l’entitat 
Riborquestra com a entitats musicals amb un vessant social. 
 
- “Les cases”: hem reforçat el paper de la Casa dels Entremesos com a Casa de la festa del Districte que 
organitza i promou la cultura popular doblant la dotació del conveni de col•laboració d’acord amb la seva 
activitat. Hem treballat per pacificar la gestió de la Casa de la Barceloneta, resultat de la qual s’ha deixat 
sense efecte el conveni vigent i s’ha fet un concurs públic i adjudicat la gestió a una entitat. 
Hem reformat l’equipament de la Casa de la Sardana i s’ha instaurat com a Casa de la Festa.  
La Casa de la Barceloneta 1761 reobrí fa poc... 
 
- S’ha trobat emplaçament a l’Escola de Músics Juan Pedro Carreño i està en marxa el concurs 
d’arquitectura. S’ubicarà al Passatge de Sant Bernardí 9. Està en marxa el concurs d’arquitectura.  
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• Hem reforçat la vinculació dels Castellers amb els quatre barris del Districte i s’ha instal•lat una placa a 
la plaça de la Gardunya commemorant que és una plaça on s’hi ha fet un castell de 9. 
 
• Arnau Itinerant: projecte cultural i comunitari que experimenta un model de gestió i de funcionament 
per quan el Teatre Arnau estigui rehabilitat a partir d’un procés de construcció conjunt que promou les 
arts escèniques, la memòria històrica i l’enfortiment comunitari. 
 
· Normativa d’Estàtues Vivents: Després de diversos anys amb la normativa vençuda, hem aprovat 
una nova normativa per regular l’ús de l’espai públic per a desenvolupar la tasca d’estàtua vivent tenint 
en compte les peticions del col·lectiu. En aquest sentit també s’han modificat les bases del concurs 
públic per donar pes a la dimensió d’expressió artística que mancava en el concurs precedent. La nova 
normativa dóna més estabilitat ja que concedeix més anys de llicència i permet el creixement artístic dels 
personatges representats. 
 
· Fotografia Minutera: S’ha recuperat l’ofici tradicional de la fotografia minutera per als carrers de Ciutat 
Vella. Es tracta d’una activitat molt estimada per la gent més gran del Districte i que va desaparèixer de 
la Ciutat fa ben bé 30 anys. Gràcies al contacte i a la petició de l’únic col·lectiu que desenvolupa aquest 
ofici a Barcelona, hem signat un conveni que ens permet recuperar-lo. En aquesta primera etapa els 
podem trobar en 3 punts al voltant de l’Arc de Triomf i Pla de Palau. 
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» 3. 7. INTERCULTURALITAT 
 
Vivim en una ciutat amb una realitat social diversa cada cop més gran. Al districte de Ciutat Vella un 
53.7% han nascut a l’estranger. Els barris de Ciutat Vella han estat i seguiran sent barris d’acollida, 
només cal observar la gran diversitat d’orígens i contextos culturals que trobem a qualsevol centre 
educatiu i alhora probablement molts o la majoria d’alumnes ja han nascut a Barcelona. Aquesta 
diversitat d’orígens i herències culturals aporta aspectes tant positius com una creixent diversitat 
lingüística o diferents confessions religioses. Tenim el repte de reconèixer i aprendre de tot el 
coneixement i valor que ens aporta aquesta creixent diversitat cultural que ja ha entrat a formar part de la 
nostra ciutat.  
 
Per tot això cal incorporar la perspectiva intercultural a les polítiques públiques i això implica seguir 
treballant per la igualtat de drets i l’equitat especialment garantint l’accés a drets, serveis, equipaments i 
programes municipals. 
 
• Hem incorporat mediadors interculturals “Programa per al foment de les relacions de proximitat i 
veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella” amb l’objectiu, entre d’altres, de facilitar 
l’accés als serveis i recursos de salut, reforçar els vincles entre famílies i centres educatius i detectar les 
necessitats específiques de les persones d’origen divers principalment de les comunitats filipina, bengalí, 
pakistanesa i magrebina). Per a implementar aquest programa, el Districte de Ciutat Vella ha comptat 
amb un equip multidisciplinar format per un equip de mínim 32 persones , flexible i que s‘adapta a les 
necessitats que es van detectant, dedicant-hi un pressupost de 144.231€ . 
 
• Per incorporar la visió intercultural des del Districte s’ha dut a terme el Pla de formació en perspectiva 
intercultural per als treballadors/es del Districte, amb diferents sessions adreçades a directius i 
tècnics. He fet 4 formacions que han constat de 126 hores de formació i hi han participat un total de 222 
professionals (incloent els 125 que van anar a la sessió inaugural) del districte. També hem realitzat una 
formació específica en programació cultural als Centres Cívics del Districte en perspectiva intercultural. 
  
• Hem incorporat a la web del districte un espai traduït de notícies i agendes en altres idiomes.  
S’ha iniciat una línia comunicativa en múltiples idiomes per fer arribar informació rellevant del Districte i 
interpel•lar als veïns i veïnes per facilitar l’accés a serveis i recursos municipals així com fomentar la seva 
participació als diversos òrgans de participació i govern del Districte. En aquesta línia s’ha revisat la 
cartelleria del Districte per tal d’adaptar-la a la inclusió d’alguns dels idiomes més utilitzats al districte, 
principalment castellà, àrab, urdú, tagalo i bengalí. També s’ha incorporat a la web del districte un apartat 
de benvinguda i informació pràctica en d’altres idiomes: castellà, anglès, àrab, tagalo i bengalí.  
 
• S’ha iniciat una sèrie de fulletons informatius, Festivitats Religioses a Ciutat Vella, amb l’objectiu de 
compartir amb tots els veïns i veïnes les diverses manifestacions culturals i religioses que tenen lloc als 
carrers i espais públics del districte. Fins al moment el cicle ha recollit fins a 5 celebracions de diverses 
comunitats culturals del districte: l’Aishûra (Islam), el festival Durga Utshav (Hinduisme), la festa Nagar 
Kirtan (Sikhisme), la festa dels Tabernacles (Sukkot, Judaisme) i el festival del Sinulog (Catolicisme). Els 
fulletons es treballen conjuntament amb les entitats i comunitats que organitzen les celebracions per tal 
de compartir el seu relat amb la resta de veïns i veïnes. 
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• El Programa BCN Interculturalitat vol incorporar la mirada intercultural en la quotidianitat i contribuir al 
canvi en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers 
determinats col•lectius pertanyents a cultures minoritzades. A través d’aquest programa s’han donat 
ajudes per valor de 62.240€ a projectes que treballin en aquesta línia al Districte.  
 
Projecte Seguim! és una iniciativa que actua per evitar l’abandonament prematur donant suport i 
acompanyament als joves que acaben l’ESO i comencen els estudis postobligatoris. El Programa BCN 
Interculturalitat ha finançat 27.000€ del projecte i el districte assumeix la resta que són 34.400 €. 
 
Projecte de Xarxes d'infància del districte de Ciutat Vella que té com a objectiu la millora de la intervenció 
sobre les situacions familiars, la formació continuada del col•lectiu de professionals i el desenvolupament 
d’estructures i espais de treball adaptables (comissions de treball) que faciliten la confiança i la 
corresponsabilització de les persones. S’han finançat 1.000€ del projecte.  
 
Projecte del Casal infantil i familiar Drassanes que promou generar espais i activitats en contextos 
d’interacció positiva, possibilitar la participació incorporant la diversitat del territori i de la població i crear 
espais de participació estables i de proximitat per generar el sentiment de pertinença. S’han finançat 
6.900€ del projecte.  
 
Projecte de Formació Esportiva per a joves (Raval): L'objectiu del projecte és utilitzar l'esport com una 
eina educativa integral per estimular als joves a formar-se i així poder encarar el futur amb més 
possibilitats d'inserció laboral, amb més eines al seu abast i des d'un punt de partida més igualitari. S’han 
finançat 3.270€ del projecte.  
 
Projecte d'Aprenentatge de la llengua materna per a infants i català per a famílies que es basa en 
l’aprenentatge de la llengua materna i el català en l’horari no lectiu a les escoles. Es dur a terme en 
escoles del districte i s’ofereixen classes d’urdú, bengalí i àrab en horari extraescolar a infants de cicle 
mitjà i superior de Primària, alhora que les famílies tenen l’oportunitat d’aprendre el català. S’han finançat 
9.000€ del projecte.  
 
Projecte de participació mitjançant la música i arts escèniques (Xamfrà). Té l’objectiu d’impulsar els 
tallers d’expressió i percussió corporal en una escola amb alt índex de diversitat cultural (Pere Vila) amb 
l’objectiu que l’alumnat s’impliqui més endavant amb la música o altres projectes fora de l’escola. S’han 
finançat 5.000€ del projecte.  
 
Projecte Musicals' Choir (Escola de Músics i JPC): Coral que fomenta la interacció positiva, la igualtat de 
drets i oportunitats i la participació diversa on es fomenta que les obres que cantin siguin de diferents 
països i cultures. S’han finançat 5.070€ del projecte.  
 
Projecte Integrades (Bayt al-Thaqafa): L'objectiu del projecte és el de reconèixer i enfortir el paper de la 
dona migrada, afavorint el seu accés i participació en diversos contextos. Totes les sortides que es 
programen des del projecte permeten entrar en contacte amb altres entitats, associacions, biblioteques, 
etc. que acaben de complementar la interacció positiva i participació. S’han finançat 5.000€ del projecte.   
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» 3. 8. FEMINISMES I LGTBI 
 
S’ha portat a terme la rehabilitació de l’equipament del carrer Ripoll 25 que acull la seu de Ca la Dona 
espai històric i llargament reivindicat i co-construit pel moviment feminista i de dones de Barcelona, amb 
una inversió de 1.905.356 € entre 2015 i 2018. Aquest procés va començar en el mandat anterior.  
 
S’han dut a terme diverses iniciatives en relació a la memòria de les dones, que es poden trobar 
sistematitzades a l’apartat següent.  
 
En quant a la prevenció, identificació i atenció a les violències masclistes, s’està duent a terme un 
treball a tots els barris de sensibilització i formació a entitats involucrades a l’organització de festes 
majors i altres festes comunitàries, amb el suport de estands informatiu i/o parelles itinerants i materials 
comunicatius, per tal d’anar avançant a que tota la societat es coresponsabilitzi de la lluita contra aquesta 
lacra.  
 
També s’han potenciat tallers i formacions al Districte sobre temàtiques vinculades: 
 

• Taller de masculinitats amb nois de 14 a 18 anys i Grup de noies un cop al mes amb el suport de 
dinamització de Palau Alòs i Punt infoJove.  

• Projecte de prevenció de violències en espais d'educació no formal, a partir de llenguatges 
artístics (arts escèniques, música, fotografia…).  

• Tallers de prevenció violències i SASIR amb joves a la Barceloneta i al Gòtic 
• Tallers dirigits a infants i joves i les seves famílies per a sensibilitzar en aquesta temàtica, amb 

especial mirada als infants amb discapacitat donat que la incidència és més alta. 
• Curs sobre violències de gènere adreçat a tècnics/es de primera línia: equip d’habitatge, 

tècnics/es d‘atenció del punt informatiu de Drets Laborals, mediadors/es de comunitats diverses 
en l’àmbit de comerç o àmbit salut, agents de salut, dinamitzadors/es de places, coordinador pla 
de veïnatge, SIPHO, dinamitzadors patis oberts, zeladors de pistes esportives, personal CNL del 
programa llengües maternes, tècnic reagrupament, personal centre cívic, casals infantils, franja i 
casals gent gran.  

• Formacions per a educadors/es d'entitats que treballen amb infants sobre prevenció i detecció de 
l'abús sexual i el maltractament infantil, incorporant perspectiva intercultural i de diversitat 
funcional.  

• Accions de sensibilització dels professionals entitats i serveis amb els seus col•lectius (joves, 
gent gran, div. funcional, contextos culturals diversos...) 

• Formació del Circuit Contra la Violència Masclista en relació a la Diversitat Funcional i en relació. 
• Suport específic al programa Franja Jove per a l'organització d'accions per a la prevenció de les 

violències masclistes amb els i les adolescents. 
  

 
També es preveu després de la formació poder oferir assessorament als professionals del Circuit, 
aportant eines d'intervenció per al treball amb infants i joves (i les seves famílies) en casos de violències 
masclistes, així com a xarxes d'Infància i centres educatius.  
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S’han desenvolupat projectes relatius a la salut sexual: 
 

• La implementació de les accions dissenyades per a l'abordatge de les ITS Raval i Gòtic.  
 

• Acompanyament, assessorament i coordinació per la realització d'intervencions en SASiR a la 
Barceloneta (Taula d'infància i Joves) i Casc Antic (entitats juvenils). Ajudes a projectes 
presentats en la convocatòria SASIR que no estan integrats dins la formació (dones 
consumidores/ASSIR Cap Raval Sud/ oci joves llatinoamericans) 
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» 3. 9. MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA 
 
Mai l’Ajuntament de Barcelona havia dissenyat i promogut una política pública de memòria històrica i 
democràtica, cosa sorprenent donada la història de la ciutat.  
 
En aquest mandat s’ha constituït el Comissionat de Programes de Memòria i la seva descentralització als 
districtes ha estat la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella, que es va constituir 
l’octubre de 2016, després de la presentació de la Mesura de Govern “Accions per recuperar, preservar, 
difondre i dignificar la Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella. El dret a la memòria dels barris 
com a eina de construcció del futur”.  La vicepresidència de la Taula va correspondre a Antoni 
Valldeperes, president de l’Associació d’Aviadors de la República, amb seu al Raval, i la Comissió 
Permanent la completen l’Associació de Veïns del Gòtic, de l’Òstia i l’Ateneu Enciclopèdic Popular. 
 
Durant aquests anys d’activitat s’han dut a terme diversos actes d’homenatge i rememoracions 
històriques, i s’ha intervingut en l’espai públic amb l’objectiu de democratitzar-lo i assenyalar-ne referents 
històrics clau. Entre d’altres actes, destaquem: 
 

- Retirada  de l’estàtua d’Antonio López de l’espai públic barceloní, atenent a una demanda de 
múltiples entitats sindicals, anticolonialistes i de defensa dels drets humans. 

 
- Instal·lació de dues mitgeres dedicades a la Rumba catalana al carrer de la Cera com a 

reconeixement, commemoració i celebració del paper del poble gitano i dels i les rumberes en la 
creació d’un dels principals trets culturals de Barcelona i Catalunya. La seva instal·lació ha anat 
acompanyada d’un procés amb la comunitat gitana i veïnat del barri. 

 
- Col·laboració amb Ca la Dona i La Bonne, per dur a terme el cicle de xerrades obertes 1918-

2018: un segle de vagues de dones. 
 

 
- Organització de l’Homenatge a l’Escola del Mar en el 80 aniversari de la seva destrucció fruit 

del bombardeig de l’aviació feixista.  
 
També hem revisat el Nomenclàtor del Districte en clau de restitució i reconeixement de figures 
rellevants als barris:  
 

- Modificació del nom del carrer Almirall Cervera pel de Pepe Rubianes 
 
- Modificació del de Sant Domènec del Call pel de Salomó Ben Adret 
 
- Implementació de dos noms nous: plaça Carme Simó i Antònia Vilàs 
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Així mateix, durant aquests anys d’activitat s’han fixat els següents punts de memòria a l’espai públic: 
 
 

 
  

 
Bombardeig del 10 
de març de 1938, a 
la plaça de Manuel 

Ribé 
 Presó de dones de 

Reina Amàlia  
L’atemptat del 
Papus el 20 de 

setembre de 1977 
 L’Escola del Mar 

 
Bombardejos de 
març de 1938 a la 

plaça Joan 
Amades 

 Ángel Pestaña  Hilari Salvadó  Bombardeig sobre 
Sant Felip Neri 

 
El primer tren de la 

península 
(Barcelona-Mataró, 

1848) 
 Casa de la 

Maternitat  Teresa Claramunt  
LaSal, bar-biblioteca 

i Edicions de les 
dones 

 Dia de la Llengua 
materna   Rebomboris del pa 

(1789)  Salvador Seguí  
Mitgeres 

dedicades a la 
Rumba catalana 
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4. REIVINDICACIONS VEÏNALS  
 
 
» 4.1. Teatre Arnau 
 
El futur del Teatre Arnau ha estat definit en un procés de participació que es va posar en marxa el juny 
del 2016. Aquest procés l’ha conduït un grup motor integrat per actors del món de la cultura, els 
moviments socials, les entitats veïnals i comunitàries; també s’han realitzat diversos actes i debats 
públics. 
 
« El procés per rehabilitar l’edifici històric de l’Arnau durarà anys. Mentrestant, el teatre torna a bategar. 
El nou Arnau és un espai escènic gestionat col·lectivament. És un teatre nòmada, acollidor, arrelat al 
carrer, que reivindica l’art i la cultura a través dels eixos de la memòria, la comunitat i les arts 
escèniques. 
En concret, durant el 2018 l’Arnau itinerant desplega tres projectes interdisciplinaris: dos espectacles i un 
arxiu de memòries molt singular. » 

https://www.barcelona.cat/teatrearnau/arnau-itinerant/ 
 
'Boca a Boca', de l’equip d’arquitectes H Arquitectes, és la proposta guanyadora per dur a terme el 
projecte de rehabilitació i adequació del Teatre Arnau. 
Inversió de 46.967€ al 2016, 35.575€ al 2017, 229.323€ al 2018 i previsió d’inversió de 237.924€ pel 
2019.  
 
 
» 4.2. Can 60 
 
El 2016, l’Ajuntament de Barcelona va comprar Can Seixanta per 6 milions d’euros a un grup inversor 
alemany.  
D’aquesta manera es canviava el complex de pisos de luxe que s’hi volia construir per equipaments i 
habitatge públics ; per un projecte de rehabilitació de l’edifici, que, a més d’un equipament per a joves, 
tindrà habitatges de lloguer social i espais de memòria popular del barri. 
 
De febrer a juliol del 2018 es va instal•lar el KN60 Lab, instal•lació que fomentà la participació del jovent 
de 15 a 21 anys per tal de recollir la seva visió i inquietuds i sembrar la llavor del futur equipament juvenil 
de Can Seixanta.  
 
Es van dur a terme activitats amb un equip educatiu per recollir els interessos del jovent, identificant les 
qüestions que fan barrera entre les joves i l’espai públic (raons de gènere, de diversitat cultural, 
funcionals, de religió, d’identitat sexual, etc) i experimentar l’autogestió de projectes. 
Inversió per l’adquisició de 6.130.000€ al 2016. 
 
En aquest espai també s’instal·larà l’Ateneu Enciclopèdic Popular i la Factoria Heliogràfica. 
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» 4.3. Cooperativa Segle XX 
 
L’any 2006 va començar una campanya veïnal per recuperar el Segle XX pel barri i per esclarir les 
condicions de la seva dissolució i la propietat de l’immoble. L’any 2014, l’Ajuntament de Barcelona va 
iniciar els tràmits per poder expropiar l’edifici que han finalitzat aquest mes. La campanya per recuperar 
l’edifici va donar lloc també a un procés veïnal de recuperació de la memòria cooperativa i obrera de la 
Barceloneta. 
 
Al 2016 es va donar un impuls al procés d’expropiació i finalment es va expropiar al 2017 aquest  edifici 
que havia estat de l'antiga Cooperativa del Segle XX en desús des dels anys 90. El cost de la compra i la 
rehabilitació és de 1.225.587€.  
L’ús d’aquest espai es decidirà a partir d’un procés participatiu ja realitzat, amb especialització en noves 
tecnologies i joves, tot recuperant l’antiga sala d’actes i d’altres espais socials interiors per al barri. 
 
 
» 4.4. El Borsí 
 
Havia estat en desús des del 2009 quan degut al seu deteriorament l’Escola de Belles Arts va canviar 
d’emplaçament. Des de llavors, veïns i veïnes del Gòtic han reivindicat que aquest havia de ser un 
equipament cultural pel barri. L’edifici que era propietat de la Generalitat, ha passat a mans municipals 
en virtut d’una permuta i és el consistori qui, amb una inversió de 3.5 milions €, convertirà l’edifici en la 
nova seu de la Biblioteca Gòtic – Andreu Nin i també serà un espai veïnal i social, que els veïns del barri 
definiran en un procés participatiu. Al 2017 hi va haver una inversió de 117.068€, 96.140€ al 2018 i una 
previsió d’inversió de 417.559€ pel 2019.  
 
En la línia d’enfortiment de xarxes veïnals i de barri s’està realitzant l’acompanyament professional a la 
Plataforma veïnal “El Borsí pel Barri” per al seu enfortiment com a entitat de gestió comunitària de part 
del futur Borsí. Es continua en el treball compartit i consensuat entre Biblioteca, Plataforma Veïnal del 
Borsí pel Barri i les diferents àrees de l’Ajuntament i Districte tant per avançar en el projecte arquitectònic 
com l’ús del hall per a activitats relacionades amb el futur equipament. Una d’aquestes activitats a l’edifici 
està sent l’exposició “setze barris, mil ciutats” que realitzada conjuntament amb l’Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona vol crear i visibilitzar imaginari col•lectiu sobre la realitat dels barris de Pla de Barris. 
 
Actualment està cedit per fer reunions i activitats a la Plataforma el Borsí pel Barri. 
 
 
» 4.5. Altres reivindicacions 
 
A finals del 2017 es va signar un conveni amb l’Ateneu Enciclopèdic Popular, la centenària entitat que 
conserva l’arxiu més gran de la Barcelona obrera, amb més de 12.000 diaris, 25.000 llibres per la cessió 
del local Reina Amàlia nº 38 per a les seves instal•lacions. 
 
D’altra banda és va mediar per la bona conservació del Fons Paco Camarasa, de la llibreria Negra i 
Criminal a la Barceloneta (ja desapareguda). 
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Altres demandes ciutadanes que han sigut ateses durant aquest mandat han estat la retirada 
d’aparcament de cotxes del carrer Guàrdia, el soterrament de l’estació elèctrica de la Plaça Sant Agustí 
Vell, el compromís i els inicis dels treballs perquè Via Laietana 8-10 aculli habitatges i equipaments, la 
veinificació del Moll de la Fusta, la reurbanització de la plaça Sotstinent Navarro, la modificació del PGM 
(Pla General Metropolità) perquè l’edifici del costat del Palau de la Música mai més sigui un hotel, 
recuperar per l’ús ciutadà i obert el passeig de l’Escullera a la Nova Bocana i el canvi de mobilitat del 
Gòtic Nord.   
 
A part, hi ha hagut una implicació/mediació activa per part del Districte per conservar equipaments com 
el Gimnàs de Sant Pau i l’Àgora Juan Andrés, oi locals històrics com La Vaca i El Ingenio al Gòtic.  
 
Hem defensat la no-obertura de nous hotels a Ciutat Vella i per això ens hem oposat a la construcció de 
l’Hotel Praktik a Drassanes.  
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5. PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT ASSOCIATIU I 
CIUTADÀ 
 
 
» 5.1. Els processos de participació a nivell de districte 
 
Dins de l’àmbit de l’administració pública, qui té la possibilitat de ser més proper amb els veïns i les 
veïnes són els districtes. Els processos de participació són una eina de millora de la democràcia i 
d'atorgar a les veïnes el dret de decidir sobre el barri.  
 
Seguint aquest principi, durant el mandat s’han realitzat quatre processos participatius a nivell de 
districte:  
 
- Via Laietana, un carrer per al veïnat: desenvolupat entre el setembre de 2018 i el març de 2019 amb 
l’objectiu de definir els criteris de disseny i els usos de la futura Via Laietana i del seu entorn més proper 
per a que siguin més sostenibles i amables amb el veïnat. S’han realitzat un total de 6 sessions 
participatives en les quals han participat 179 persones. En la fase de diagnosi es van recollir 133 
enquestes i es van realitzar dos recorreguts urbans. En fase de propostes es va fer un taller per tractar 
de mobilitat, un per tractar dels usos de l’espai públic i un darrer amb infants per tractar específicament la 
plaça d’Antonio López. Es van recollir 116 propostes en els tallers i 3 a través del Decidim.  
(Encara en curs) 
 
- El Pla d’usos Ciutat Vella: desenvolupat entre l’abril i el juliol de 2017 amb l’objectiu de crear un nou 
pla especial d’establiment de concurrència pública al districte de forma participada. S’han realitzat un 
total de 4 sessions participatives, en les quals han participat 125 persones. En la fase informativa es van 
realitzar 40 entrevistes personals a entitats del mapa d’agents confeccionat. En la fase de recollida 
d’opinions, es van realitzar 3 sessions presencials i es van recollir, tant presencialment com a través del 
Decidim, 107 propostes. 
 
- El Pla de mobilitat de Ciutat Vella: desenvolupat entre el juliol de 2017 i l’abril de 2018 amb l’objectiu 
de crear un pla de mobilitat pel districte de forma participada. S’han realitzat un total de 4 sessions 
participatives, en les quals han participat 89 persones. En la fase de diagnosi, es va realitzar una sessió 
presencial i també es van recollir prop de 600 qüestionaris. En la fase de propostes, es van realitzar 3 
sessions presencials i es van recollir 489 propostes. El Pla de Mobilitat ha estat innovador a l’hora 
d’incloure la perspectiva de gènere en el seu planejament.  
 
- Les Rambles: Procés participatiu desenvolupat a nivell de ciutat. Després de la aprovació del Pla 
Director de la Rambla al maig del 2016 es va llançar un Concurs internacional innovador en els seus 
plantejaments anomenat “Rambla Segle XXI” per la redacció d’estratègies d’actuació i projecte de 
Urbanització de la Rambla de Barcelona. El equip guanyador del concurs, Km0,va redactar el projecte 
després de un procés exemplar de cooperació entre ciutadania i l’administració que va donar com 
resultat una sèrie d’estratègies culturals, i d’intervenció en l’àmbit social, econòmic, urbanístic i 
també arquitectònic amb l’objectiu de tornar a la Rambla als barcelonins i barcelonines. 
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Els plans estratègics de les Rambles son 3: 
 
Pla de gestió d’espais de gran afluència. L’objectiu del pla és recuperar i diversificar els usos de la 
Rambla per sortir de la dinàmica de l’afluència turística i atraure els veïns i veïnes per recuperar l’espai 
com a passeig, zona de lleure i pulmó verd estratègic. 
 
Pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporals. En aquest cas, el document preveu crear 
un nou model socioeconòmic a la Rambla. Per fer-ho, es vol reorientar l’oferta de serveis per acabar amb 
els monocultius i apostar pel comerç de proximitat i els serveis adreçats a la ciutadania i el veïnat. 
 
Pla de gestió cultural i equipaments. El tercer pla està orientat a reconnectar la Rambla amb la seva 
història, cultura i teixit social propis. La suma de les propostes volen fer del passeig una passarel·la de 
promoció de la cultura, l’activitat comunitària i educativa i els valors i propostes ciutadanes. 
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» 5.2. PROCESSOS DE CONSULTA I COPRODUCCIÓ AMB EL VEÏNAT 
 
- Procés de consulta i coproducció per la definició d’usos de la Cooperativa Segle XX: desenvolupada 
durant l’abril de 2018 amb l’objectiu de definir els usos que tindrà el futur edifici de forma participada. 
S’han realitzat un total de 7 activitats, orientades a joves o a ciutadania en general, en les quals han 
participat 81 persones. 
 
- Definició de la reforma de la plaça Hilari Salvadó: desenvolupada entre el desembre de 2016 i el 
novembre de 2017 amb l’objectiu de dissenyar de forma participada la reurbanització de la plaça d’Hilari 
Salvadó. Es varen fer 5 sessions per a adults en les quals van participar 101 persones i també es va 
treballar amb infants del CEIP Mediterrània. 
 
- Definició de la reforma del solar Ginebra amb Balboa: desenvolupada els mesos de setembre i octubre 
de 2016 per a determinar els usos del solar de “La Caseta”. Es varen fer 3 sessions de debat (de 
diagnosi, de codisseny i de validació), en les quals van participar 72 persones. Posteriorment es va crear 
una comissió de seguiment, la qual va ser convocada en 3 ocasions. 
 
- Definició de la reforma de cues de carrer Comerç. 
 
- Definició de la reforma del carrer Mestres Casals i Martorell: desenvolupada entre el desembre de 
2016 i el maig de 2017 amb l’objectiu de definir un ús temporal al solar existent mentre no s’inicien les 
obres del nou casal de gent gran que s’hi ha d’ubicar. Es varen fer 4 sessions de debat en les quals 
varen participar 63 persones. 
 
- Definició de la reforma de l’espai sota muralla del carrer Sots-tinent Navarro: desenvolupada entre 
el desembre de 2015 i el febrer de 2016 amb l’objectiu de dissenyar de forma participada la urbanització 
de l’espai sota muralla del carrer Sots-tinent Navarro. Es varen fer 4 sessions de debat i de retorn, en les 
quals van participar 210 persones. Posteriorment es va crear una comissió de seguiment amb 
representants de veïns/es, l'escola i l'AFA, la qual va ser convocada en 6 ocasions per acabar de definir 
el projecte i posar nom a l’espai. 
 
- Definició de la reforma de la plaça Folch i Torres: desenvolupada en el mandat anterior (2011-2015). 
En aquest mandat s’han mantingut 8 reunions amb el grup de treball i reunions amb agents clau per 
informar sobre l’estat de les obres i de la plaça. 
 
- Definició de la reforma de la plaça Sant Agustí: desenvolupada entre els mesos de juliol i novembre 
del 2016 amb l’objectiu de d’estudiar els usos de la plaça i proposar propostes de millora de l’estructura i 
mobiliari de la plaça per tal de modificar els usos actuals de l’espai públic. Es varen realitzar 3 sessions 
participatives, en les quals van participar 60 persones. Posteriorment es va crear una comissió de 
seguiment, la qual va ser convocada en 2 ocasions. 
 
- Definició de la reforma de la plaça Castella: desenvolupada entre el setembre de 2016 i l’octubre de 
2018 amb l’objectiu d’estudiar els usos de la plaça i proposar propostes de millora de l’estructura i 
mobiliari de la plaça per tal de modificar els usos actuals de l’espai públic. Es varen realitzat 5 sessions 
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participatives (3 amb adults i 2 amb infants), en les quals van participar 120 persones. A més, es va fer 
una reunió amb l’escola i una observació de l’espai a la nit per identificar les dinàmiques existents a la 
plaça. 
- Definició de la reforma dels jardins de Sant Pau del Camp: desenvolupada entre els mesos de febrer i 
desembre de 2018 amb l’objectiu d’estudiar els usos actuals i proposar millores als jardins. Prèviament 
s’havien fer trobades amb un grup de treball creat l’any 2018. Es van fer 4 sessions participatives en les 
quals van participar unes 25 persones. 
 
- En marxa :Pas Sota Muralla (març 2019) 
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» 5.3. Els « comuns urbans » a Ciutat Vella 
 
El 2017 es va posar en marxa el Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries, que 
promou noves formes d’interacció entre la institució pública municipal i iniciatives ciutadanes 
comunitàries, basades en el reconeixement del dret a la gestió i l’ús comunitaris d’allò públic per part de 
la ciutadania. 
 
Parlem dels anomenats comuns urbans, béns patrimonials de titularitat pública (edificis/locals/solars) a 
entitats sense ànim de lucre per al seu ús i gestió de forma comunitària. 
 
Es parteix del cens dels mateixos a tota la ciutat, del Catàleg de Patrimoni Ciutadà; així una petició 
formal d’una entitat és derivada a la Taula de Patrimoni ciutadà per ser valorada, i en bona part dels 
casos, donar lloc a una cessió (via conveni) que implica haver de fer un Balanç Comunitari (auto-
avaluació que ajudi a mesurar l’impacte en la comunitat). Com veiem, un marc molt més definit del que 
imperava fins aleshores, que especifica processos i vies de manera innovadora. 
 
A Ciutat Vella, el districte de la ciutat amb més espais d’aquestes característiques, aquest marc ha 
generat una bona quantitat de tramitacions i també la primera cessió que va completar tots els passos 
establerts. L’espai per a joves de Ripoll, 25, va ser (març del 2018) 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.  
 
Altres expedients informats favorablement per la Taula de Patrimoni Ciutadà ja cedits o en procés 
d’adjudicació han estat: 
 
-     Renovació conveni amb AAVV Gòtic, per espai de La Negreta 
-     Cessió temporal a plataforma veïnal d’espais al Borsí (fins inici d’obres) 
-     Hort del jardí Antònia Vilàs a La Sardineta i Petits Maians 
-     Espais de l’antiga escola Massana per a Ingenio / Collectic / Diàlegs de Dona 
-     Espais per Fundació Comtal 
-     Espai per Fundació Tot Raval (pendent de trasllat) 
-     Espai per Ass. Alumnes Verge del Mar de la Barceloneta 
-     Espai per Diables de la Barceloneta 
-     Espai per AAVV Raval 
-     Guingueta de plaça Charles Darwin per Barceloneta Proa a la Mar 
-     Espai per a Kalipi 
-     Casal de Joves Autogestionat del Gòtic 
 
 
D’altra banda, s’ha possibilitat la participació política de persones amb diversitat funcional: s’ha promogut 
l’assistència de persones amb diversitat funcional a la sessió participativa sobre el Pla de Mobilitat de 
Ciutat Vella, en el Procés Participatiu de Via Laietana i al Procés participatiu de les Rambles.  
Espais, casals, centres cívics i la Seu del Districte, on es realitzen els processos participatius han estat 
dotats d’anells magnètics (ajuda tècnica per a persones usuàries de pròtesi auditiva). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

56 
 
 
www.barcelona.cat 

» 5.4. El Patrimoni Industrial del Raval (Fàbriques i Cases Fàbrica) 
 
Les cases fàbrica son un patrimoni emblemàtic del Raval on van proliferar especialment a partir de finals 
del segle XVIII i són una mostra del caràcter del barri de l’època i el seu desenvolupament, amb la 
primera industrialització a la ciutat encara a dins de les muralles.  
 
Vam aprovar el Pla Urbanístic de protecció de les cases-fàbrica del Raval, passant de 7 cases 
protegides a 26, una reivindicació històrica dels moviments en defensa del patrimoni urbà i industrial i 
del moviment veïnal.  
D’aquests 26, 9 dels immobles s’han catalogat com a nivell B, bé cultural d’interès local, per la seva 
importància i integritat historicoartística, i els altres disset, com a nivell C, per les modificacions sobre el 
disseny original. 
 
En tots aquests casos s’estableix que s’han de conservar els espais diàfans originals i s’evita que es 
pugui augmentar el volum de l’edifici. Tampoc no s’admet la construcció de nou habitatge als interiors 
d’illa. La resta d’edificis estudiats es queden amb el nivell D, i serà necessari un estudi específic per a 
cadascun dels casos si hi ha la intenció d’enderrocar-los o transformar- los de manera substancial. 
 
Més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/es/publicacions/el-model-de-casa-
fabrica-als-inicis-de-la-industrialitzacio   
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6. URBANISME I MEDI AMBIENT 
 
 
» 6.1. UN ESPAI PÚBLIC AMABLE I QUE FACILITI LA VIDA QUOTIDIANA I LA CONVIVÈNCIA 
VEÏNAL 
 
L’objectiu de les transformacions ha estat veinificar l’espai públic. En un Districte on les condicions de 
l’habitatge fan que l’espai públic es faci servir com a extensió d’aquest per part de molts veïns i veïnes, 
les polítiques de transformació han cercat el màxim els canvis i l’equilibri d’usos per assegurar el 
protagonisme del veïnat en el gaudi de l’espai públic. Hem evolucionat d’un espai públic per passar i 
consumir a un altre per estar-hi i viure.  
 
Les actuacions principals a cada barri han estat les següents:  
 
● A Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: 
 
El Carrer Comerç entre Pl. Comercial i Av. Marqués de l’Argentera (amb una inversió total de 846.731€) 
  
El Carrer Comerç entre Princesa i Fusina (amb una inversió total de 1.551.499€).  
 
Nova zona de càrrega i descàrrega a l’Avinguda Francesc Cambó. 
 
 
● Al Raval: 
 
La Plaça Folch i Torres ha sigut reformada i s’ha guanyat més superfície de lleure per garantir els usos 
comunitaris i d’esbarjo esportiu com també un parc infantil d’uns 43 m2 (amb una inversió total de 
2.905.198€). L’elaboració del projecte es va realitzar durant el mandat anterior.  
 
El Soterrament ET a la Plaça Sant Agustí, en què l’existent centre de transformació a la superfície ha 
estat soterrat (amb una inversió total de 465.252€).  
 
Els Jardins Voltes d’en Cirés, on s’ha dut a terme una reurbanització transversal dels jardins a partir de 
processos participatius per potenciar-ne un ús veïnal (amb una inversió total de 889.999€) 
 
La Rambla del Raval, on es durà a terme l’eixamplament de la part central i la reducció dels aparcaments 
per a potenciar l’ús veïnal d’aquest espai, la plaça Salvador Seguí, on es farà una dinamització 
comunitària de la plaça orientada a enfortir el teixit associatiu i promoure la interacció entre els diferents 
col•lectius a través d’activitats lúdiques, culturals i festives i es crearà una àrea lúdica i s’instal•laran 
parterres amb plantacions.  
Finalment, la plaça Vázquez Montalbán on es donarà una remodelació de la plaça i es crearan espais 
d’ombra amb l’objectiu d’afavorir el joc i l’estada de nens i adolescents. La previsió de pressupost de la 
remodelació de les 3 zones és de 926.045€. 
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● Al Gòtic: 
 
Les Rambles: es preveu un nou traçat que optimitza l’espai urbà disponible i millora l’accessibilitat 
de tot l’àmbit. L’espai que en resulta és més permeable en tots dos sentits, tant longitudinalment com 
transversal, i connecta millor tot l’entorn que l’envolta per teixir un únic espai que li sigui propi. 
Així, el trànsit disposarà d’un sol carril de circulació per banda de 3,5m d’amplada, que permet el pas de 
qualsevol vehicle de servei o de l’autobús. La disminució de l’amplada de circulació permet repartir 
l’espai sobrer a les voreres, que passen a tenir una dimensió mínima de 3m i facilitaran el passeig i el 
gaudi de les persones. 
 
La singularitat de la nova Rambla es veu projectada en tres espais majors o singulars distribuïts al llarg 
de l’eix. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent per donar resposta a la 
repercussió que hi tenen els edificis i equipaments rellevants, la configuració pròpia de l’espai, els fluxos 
transversals i longitudinals i la capacitat d’articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps. 
Pel que fa a l’ordenació i ocupació de l’espai urbà, l’avantprojecte recull una nova ordenació basada en 
l’harmonització i la bona convivència del conjunt dels elements; Paviment i enllumenat, Zones d’estada, 
Quioscos, terrasses, parades de bus i altres elements i inclou els criteris clau definits pel Pla Especial 
d’Ordenació de La Rambla i pel Pla de Mobilitat de Ciutat Vella. Així com els projectes estratègics estan 
tant iniciant a treballar-se com en fase de concreció el projecte d’urbanització esta en la fase final de 
redacció per porta el primer tram del passeig a aprovació inicial. 
 
El Carrer Sots-Tinent Navarro compta amb un nou espai públic de 909 m2, amb zones de sauló i zones 
verdes trepitjables i no trepitjables. En determinades franges horàries s’usarà com a pati de l’escola 
Àngel Baixeras (amb una inversió total de 1.494.653€).  
 
La Plaça Sant Miquel: on es realitzarà una reurbanització de la plaça a partir d’un procés participatiu, 
dotant-la de més espai verd, ampliant els usos veïnals, l’espai jugable i reorganitzant les circulacions i 
aparcaments de vehicles (amb una previsió d’inversió de 765.750€). 
 
Nova zona de descàrrega urbana de mercaderies a la Plaça Reial. 
 
 
● A la Barceloneta: 
 
Els Jardins Antònia Vilàs al solar del carrer Balboa, 36 han suposat un nou espai públic a la Barceloneta. 
Jardins de 810 m2, que compta amb espais per als infants, de relació de famílies, de relació entre la gent 
gran del barri i la infància i horts (amb una inversió total de 386.757€ - 1.6 M). 
 
La Plaça Hilari Salvadó ha sigut reurbanitzada: s’ha pavimentat l’àmbit, adaptat la xarxa de drenatge, 
renovat l’enllumenat urbà, enjardinat i plantat arbrat perenne, instal•lació de mobiliari urbà, i una àrea de 
jocs infantils equipada (amb una inversió total de 530.511€).  
 
Remodelació del Passeig Joan de Borbó: paviment, bancs, etc. (en curs). 
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» ESPAIS JUGABLES I COMUNITARIS 
 
Hem fomentat que l’espai públic sigui cada vegada més inclusiu i jugable pels infants, on es doni més 
importància al lleure i a la socialització.  
 
Per això hem creat 9 espais d’infants lúdics al Districte donada la manca d’espais per a criatures que 
existia a l’espai públic. Aquests espais se situen als Jardins de les Voltes d'en Cirés, a la Plaça Hilari 
Salvadó, al Carrer Comerç, a la Plaça Folch i Torres (jocs infantils inclusius), a la Plaça del Llagut, al 
Zoo, a la Plaça Vuit de març, al Passeig Colom, i aviat es posaran en marxa la de la plaça Salvador 
Seguí. Balconada i Sant Miquel. També s’ha renovat l’espai lúdic del Carrer Ramalleres.  
 
S’han incorporat direccions d’escoles i AMPES als processos de participació : amb l’Escola Àngel 
Baixeras, amb l’Escola Mediterrània… 
 
 
 
» VETLLADORS 
 
Durant el mandat hem aplicat l’ordenança de terrasses amb l’objectiu d’endreçar i cercar l’equilibri d’usos 
a molts indrets del Districte. Les dades mostren que s’han autoritzat noves terrasses però mantenint 
l’equilibri d’usos i l’ocupació de la via pública.  
 
 

 
 
Durant la vigència de l’antiga ordenança i per la redacció de les ordenacions singulars i distribucions 
prèvies es van dur a terme dues sessions de mitjana per 49 espais dels districte, que representen més 
de 80 sessions de treball entre restauradors, veïns i entitats. Aquestes sessions, tot i que no es van 
poder aprovar les ordenacions degut al canvi de normativa, van tenir molt bona acollida entre el 
participants ja que es va entendre que a part de ser un espai de transparència es fomentava el 
coneixement mutu i per tant la convivència.  
 
Les sessions responien a dos objectius: la necessitat de tenir una visió global de l’espai públic, i per tant, 
donar espai perquè les possibles queixes o demandes no estiguessin centrades en les terrasses, sinó en 
les mancances o millores necessàries de l’espai públic en concret; i per un altra banda, treballar aquesta 
disposició d’indrets concrets del districte amb els restauradors i el veïnats proper, des del coneixement 
de l’espai tractat per tal de poder respondre a les especificitats de cada indret.   

Evolució de terrasses 2015-2018 

  2015   2016 2017 2018 

Per estat Exped. Taules Exped. Taules Exped. Taules Exped. Taules 

Terrasses autoritzades 410 3.264 452 3.461 456 3.466 480 3.470 

Terrasses denegades 141 - 76 - 52 - 34   
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» 6.2. UNA MOBILITAT MÉS ORDENADA 
 
La reordenació de la mobilitat ha sigut una política central durant el mandat. Les condicions del Districte 
caracteritzades per la manca d’espai públic i un ús molt intens d’aquest per part de vianants i vehicles 
ens ha portat a dissenyar un model de mobilitat sostenible que millori les condicions de vida del veïnat i 
els comerciants. Les accions principals han estat.  
 
El Pla de Mobilitat del Districte de Ciutat Vella busca la coexistència entre les diverses formes de 
mobilitat posant al centre i prioritzant al vianant. L’objectiu és fomentar els mitjans de transport 
sostenibles a nivell d’ emissions atmosfèriques i reduir el soroll i incrementar el nombre de desplaçament 
en bicicleta i transport públic, mantenint els desplaçaments a peu. Hem plantejat una estructura clara 
d’itineraris de bicicleta, la potenciació del bus de barri, l’endreçament del sistema de càrrega i descàrrega 
en franges horàries (Gòtic Nord, Santa Caterina i Sant Pere més Baix), i la reserva d’ús exclusiu de les 
places en superfície per part dels residents i càrrega i descàrrega. 
 
Atenent a una reivindicació històrica, hem modificat la mobilitat del Gòtic Nord per tal de canviar el 
sentit de circulació del Portal de l’Àngel i fer més eficient la càrrega i descàrrega del Gòtic Nord afavorint 
l’entrada de vehicles pel carrer més ample del barri, que a més compta amb poc veïns, i d’aquesta 
manera evitar l’enorme afectació que es donava en altres carrers estrets i amb molta presència de veïns. 
Hem reordenat la mobilitat Francesc Cambó i Sant Pere Més Baix.  
 
Com a conseqüència de la proliferació dels Vehicles de Mobilitat Personal i les condicions 
urbanístiques de Ciutat Vella des del 2016 s’ha posat èmfasi en la seva regulació. 
La primera regulació va ser a l’estiu del 2016 quan es va restringir la circulació de segways i vehicles de 
mobilitat personal que no tinguessin ús personal pel front marítim. Al 2017 aquesta regulació es va 
ampliar a tot el districte i tant a vehicles de mobilitat personal de dimensions grans com patinets elèctrics 
grans i segways com patinets elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica.  
 
Al 2018 es va modificar a nivell de ciutat de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles que faculta 
els districtes per executar restriccions específiques en els àmbits on es dóna una pressió o una 
problemàtica específica amb aquests vehicles, com és el cas de Ciutat Vella.  
 
D’aquesta manera, els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de dues rodes d’ús comercial no 
poden circular per l’interior del Districte de Ciutat Vella, i només poden desplaçar-se per dues rutes ja 
determinades que els permeten creuar el districte de nord a sud i d’est a oest. 
 
- Des de Portal de la Pau per passeig Colom, passeig d’Isabel II, Marqués de l’Argentera i passeig de 
Circumval·lació; 
 
- Des de Passeig de Picasso, de Lluís Companys, passeig de Pujades fins a avinguda Meridiana. 
 
Hem editat fulletons informatius sobre la normativa i rutes permeses a Ciutat Vella i hem dut a terme 
campanyes preventives i informatives als usuaris i als establiments per part d’auxiliars d’espai públic i 
agents de la Guàrdia Urbana. 
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Des del 2016 s’han realitzat 24 inspeccions a establiments (5 al 2016, 9 al 2017 i 10 al 2018) que han 
comportat 98 immobilitzacions i 78 ingressos a dipòsit. Com veiem en el quadre, les denúncies a VMP 
per part de la Guàrdia Urbana han anat en augment, passant de 91 al 2016 a 2.174 al 2018. 
 
 

Denúncies/ any 2016 2017 2018 

 Bici VMP Bici VMP Bici VMP 

Raval 942 19 969 51 1.664 634 

Gòtic 672 36 533 63 738 357 

Casc Antic 149 3 157 14 337 202 

Barceloneta 358 33 181 34 226 981 

TOTAL 2.121 91 1.840 162 5.139 2.174 
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» 6.3. Soroll 
 
La contaminació acústica representa un dels problemes més greus que afecten a la salut i a la qualitat de 
vida dels habitants del Districte. Per primera vegada s’ha encarregat fer un estudi sobre el soroll i el seu 
impacte en la salut (Estudi de valoració de l’impacte del soroll procedent d’activitats relacionades amb 
l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella). Durant 2015 els sonòmetres instal•lats al 
Districte van registrar valors mitjans superiors als 55dB(A) durant les nits de divendres i dissabtes en la 
majoria de barris, i valors superiors als 70dB(A) en les zones contigües a les Rambles (Carrers 
Escudellers i Arc del Teatre). Segons l’Organització Mundial de la Salut, a partir dels 42dB(A) es 
comencen a produir trastorns del son i a partir dels 50dB(A), i amb una exposició prolongada en el 
temps, augmenta la probabilitat de patir hipertensió arterial i altres afectacions cardiovasculars. 
 
Per tant, ens trobem davant d’un veritable problema de salut pública per això des del Districte s’ha 
tractat com un tema prioritari i s’ha decidit actuar en diversos fronts. 
 
La intervenció principal en matèria de soroll ha estat regular i en molts casos impedir la nova obertura 
d’establiments de concurrència pública amb afectació sobre el descans veïnal d’acord amb els estudis 
realitzats durant el procés de participació del Pla d’Usos ja vigent.  
 
● Hem optimitzat els serveis, de manera que les hores de descans nocturn quedin menys afectades pels 
serveis de neteja i recollida d’escombraries. Es van modificar horaris, reduir serveis nocturns, i presència 
de GUB en determinats punts: al Gòtic al Carrer Escudellers, C. Comtal, Moles i Estruc. Al Raval al 
Carrer Valldonzella i Plaça Castella i al carrer Joaquim Costa i Plaça dels Àngels. Al Casc Antic al Carrer 
Rec, al Carrer Comerç (tram del C. Princesa a Plaça Comercial) i Passeig del Born. 
 
● Hem començat les negociacions amb l’Estat per canviar els usos de les discoteques del Front Marítim i 
s’ha vist truncat per la convocatòria d’eleccions.  
 
● A l’abril del 2016 es va posar en marxa el Pla d’Inspecció de Ciutat Vella que potencia les inspeccions 
a locals d’oci nocturn per controlar la contaminació acústica. Des de l’aprovació del Pla s’han fet 156 
inspeccions a locals i s’han obert 154 expedients. Fruit de les inspeccions d’activitat realitzades s’ha 
aconseguit tancar el local del Teatre Principal i un canvi en els seus gestors degut a les activitats sense 
llicència que es duien a terme.   
 
● El Programa de rehabilitació de finestres va iniciar-se a principis de 2019 amb l’objectiu 
d’assessorar i subvencionar el canvi de finestres i tancaments d’habitatges situats en les zones dels 
barris que els estudis determinen com a àrees de més afectació per la contaminació acústica. El projecte 
va iniciar després de l’informe sobre l’impacte del soroll en la vida quotidiana que va fer l’Agència de 
Salut Pública en què va concloure que calia abordar el problema des de totes les vessants possibles 
donat que es tracta d’un problema de salut de primer ordre. Una de les mesures empreses és poder 
col•laborar econòmicament amb els veïns i les veïnes que ho desitgin per a la instal•lació de dobles 
vidres, en el marc del Pla de Barris.  
S’ha aconseguit ja l’acord per realitzar el projecte de rehabilitació de 22 finques i 15 de les mateixes ja 
han assolit el compromís de realitzar l’obra amb un cost total de 4.555.702 euros dels pràcticament la 
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meitat es subvenció del Pla de Barris i una quarta part més subvenció ordinària de l’Ajuntament. S’està 
realitzant el programa d’ajudes per a canvi de finestres per ajudar a aquelles famílies propietàries o 
llogateres que desitgin fer aquesta millora de façana per reduir el soroll a l’àmbit domèstic. S’estima que 
les obres s’iniciïn entre maig i juny de 2019.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

64 
 
 
www.barcelona.cat 

» 6.4. NETEJA 
 
L’ús intensiu de l’espai públic juntament amb la densitat d’habitants i comerços fan que la generació de 
residus urbans al Districte sigui la més alta de la ciutat. Per això, s’ha mantingut i en alguns casos 
reforçat els serveis de neteja i recollida de residus.    
 
● Per aconseguir un espai públic més net hem disposat de Plans d’ocupació per a reforçar la neteja de 
la via pública durant els anys 2018, 2019. Hi ha hagut un reforç de la neteja viària del Districte i de la 
recollida d’elements abandonats a la Via Pública, el manteniment de les condicions higièniques dels 
parcs infantils i dels elements vegetals en bon estat de neteja i un reforç del control i neteja dels punts 
crítics del Districte. A l’estiu del 2018 es can contractar 17 persones.  
 
● Hem apostat per la instal•lació d’urinaris a zones concorregudes i actualment comptem amb un total de 
7 cabines i urinaris de manera permanent a la via pública. S’han mantingut els urinaris existents, que 
són a Plaça Teatre, Plaça dels Àngels amb 200.000 usos a l’any i es van afegir les cabines autorentables 
a Pla de Palau, Plaça Sant Agustí, Plaça Terenci Moix, Plaça Salvador Seguí i Carrer Arc del Teatre/ 
Lancaster amb 50.000 usos a l’any. A partir del maig d’aquest any es col·locaran noves cabines a la 
Plaça Catedral, Jardins de Sant Pau del Camp, Passeig marítim/Trelawny, Rambla Raval, Passeig 
Picasso, Plaça Duc Medinaceli i Plaça Folch i Torres.  
 
Als estius s’han instal•lat urinaris de reforç, 6 al 2015, 4 al 2016 i 8 urinaris tant al 2017 com al 2018.  
 
● S’han fet diverses campanyes de sensibilització per promoure la neteja del districte : 
 

- Al 2015 es van produir 2.000 cartells sobre la campanya de civisme. 
 
- Al 2016 es van penjar 8.500 cartells de la campanya de convivència i es van repartir 4000 
tríptics amb informació de lavabos públics. 
 
- Al 2017 es van enganxar 7.500 cartells sobre la campanya de convivència als barris, 400 sobre 
la campanya de baixada d’escombraries en horari concret al Gòtic i 800 sobre la campanya de 
neteja del Raval.  
 
- Al 2018 es van enganxar 9.000 cartells multimissatge sobre soroll i recollida de brossa, una 
bustiada de 27.600 quadríptics sobre “Als carrers de Ciutat Vella Residu Zero” i 2.500 unitats de 
“Tens un WC públic a prop. Aguanta!” 
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» 6.5. Ecologia 
 
S’han dut a terme polítiques d’impuls a la sostenibilitat amb aquesta concreció: 
 
● En totes les intervencions de l’espai públic que s’han dut a terme s’ha mantingut o s’ha augmentat el 
verd urbà.   
 
●Hem instal•lat dos compostadors comunitaris a la Barceloneta (Parc de la Barceloneta) i al Raval (Plaça 
Folch i Torres).  
 
● Hi ha un nou hort urbà al carrer Balboa i la previsió de fer-ne un a la Plaça Folch i Torres, als Jardins 
de Sant Pau i al Casal de Gent Gran de Mestres Casals i Martorell. 
 
● La Fàbrica del Sol es vol convertir en un punt d’assessorament energètic i oferir serveis de suport i 
assessorament bàsics als districtes i barris per estendre la sostenibilitat entre els seus veïns i veïnes. Vol 
ser un referent d’edifici de construcció i rehabilitació sostenible. El procés de rehabilitació que ha tingut 
una durada d’un any ha suposat una inversió de 688.033€.  
 
● El programa de Cobertes Verdes de l’Ajuntament de Barcelona vol subvencionar la creació de cobertes 
verdes a 10 terrats de la ciutat. La primera convocatòria va ser al 2017 i Ciutat Vella va tenir una coberta 
verda escollida, al carrer Llauder 1. Amb un pressupost de 120.000 (i fins el 75% subvencionat), es 
convertirà en una coberta extensiva amb arbustos, herbàcies i algun arbre, que incorporarà recollida 
d’aigües pluvials, generació d’electricitat amb fotovoltaiques i una zona de compostatge. 
 
● Durant aquest mandat s’han instal•lat les plaques fotovoltaiques de titularitat municipal a La Fàbrica del 
Sol vertical de 5 kWp i la coberta de 15 kWp. A part d’aquestes dues estan previstes les instal•lacions 
fotovoltaiques del Convent de Sant Agustí de 72,5 kWp, del CEIP Alexandre Galí (IESM Narcís 
Monturiol) de 49,3 kWp i de la Biblioteca Barceloneta de 10,3 kWp. 
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7. SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 
 
» 7. 1. Les tasques de prevenció 
 
En el darrer mandat es duia a terme el « Pla d’Estiu », que era un programa en el que s’augmentaven els 
recursos i es reenfocaven els serveis municipals durant la temporada d’estiu per tal d’informar i dirigir 
l’actuació sancionadora per fer-la més eficient. Tanmateix, el « Pla d’Estiu » era massa just en el temps i 
podia actuar sobre el que s’esdevenia, sense un treball previ ni prevenció. Tant des dels veïns es 
qüestionava aquest model estacional i calia anar molt més enllà i abordar amb més ambició l’objectiu de 
la millora de la qualitat de vida de veïns i veïnes de Ciutat Vella per a poder garantir el seu dret a la 
ciutat. 
 
No es tracta només de que a Ciutat Vella cada cop hi ha menys estacionalitat turística i per tant cal 
intervenir al llarg de tot l’any, sinó també que esdevé imprescindible adoptar un enfocament flexible i més 
proactiu. No n’hi ha prou amb reaccionar als mesos d’estiu sinó que hem constatat que cal un treball 
sostingut de coordinació entre serveis i de detecció i intervenció en les dinàmiques que dificulten la 
compatibilitat dels usos de l’espai públic i que vulneren els drets del veïnat per a poder tenir una resposta 
més eficaç a la complexitat amb què ens trobem. Per incidir en el que passa a l’estiu és imprescindible 
treballar durant tot l’any i desestacionalitzar la intervenció pública.  
 
D’aquestes reflexions i demandes el març de 2017 es va presentar la Mesura de Govern per al  
« Foment de les relacions de proximitat i veïnatge ».  
 
El programa aporta les següents novetats: 
 
1) Augmenta els recursos dedicats a la gestió de l’espai públic i la intervenció a les escales de veïns, 
amb un pressupost anual previst de més de 600.000 euros i un equip format per professionals de perfils 
professionals diferents, que s’afegirà als serveis habituals ja existents i els reforços que s’implanten en 
període d’estiu. 
 

 Això permetrà una intervenció contínua i flexible al llarg de tot l’any i en horari diürn, nocturn i de 
cap de setmana, modulant la intensitat i els tipus d’actuacions en funció de les necessitats de 
cada moment. 
 

 La interdisciplinarietat prevista també permetrà una millor resposta a la complexitat amb què ens 
trobem, i una major atenció a la diversitat, tant a nivell d’interculturalitat, com de gènere, edat, 
diversitat funcional o altres qüestions. 
 
2) Va més enllà de la gestió de l’espai públic per incidir també en l’espai privat atenent a la interrelació 
entre un i altre i millorant la detecció de mals usos i de situacions de vulnerabilitat o conflictivitat, alhora 
que promou una vida veïnal respectuosa i constructiva en l’àmbit de les escales de veïns. 
 
3) Posa en pràctica un enfocament més proactiu enlloc de reactiu. Treballarà en base a la detecció a peu 
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de carrer i a la prevenció a tots els nivells: en quant a la qualitat i ús de l’espai públic, el compliment de la 
normativa, l’existència de conflictes en l’àmbit privat o públic, entre d’altres qüestions; el que permetrà 
aprofitar millor els recursos públics, i consolidar els processos de millora i la corresponsabilització dels 
diferents agents implicats. 
 
4) S’enfoca a l’acompanyament i el suport a teixir i reteixir les relacions veïnals per afrontar la fragilització 
dels vincles socials i comunitaris amb què ens trobem al districte. El sentit de pertinença i la convivència 
del veïnat, comerços, entitats i visitants és una dimensió clau per a construir ciutadania i cura per 
l’entorn. 
 
Amb el Pla de Veïnatge s’han incorporat noves figures d’intervenció a l’espai públic i a les escales de 
veïns conformant un equip multidisciplinar conformat per diferents perfils tal i com mostra la figura 
següent. Aquest equip es coordina internament i dóna coherència interna a l’actuació i és responsable de 
la configuració d’equips mixtes segons les necessitats a resoldre. 
La supervisió i direcció de l’equip recau en la direcció de Serveis a les Persones i Territori de Ciutat Vella 
que serà responsable de marcar les línies i protocols d’actuació així com de prioritzar les estratègies i 
zones d’actuació en cada moment. 
 
Es tracta d’un equip estable que s’augmenta en arribar la temporada de major afluència de visitants als 
nostres barris, per tal de poder donar resposta a la necessitat.  

 
 
 
Després de 2 anys es constata la necessitat de seguir aprofundint en aquest model que ha serveix, 
sobretot, per aprofundir en la prevenció. 
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» 7. 2. Les tasques policials 
 
Les Rambles de Barcelona van patir un atemptat terrorista terrible el 17 d’agost de 2017, cosa que ha 
condicionat l’acció policial en un territori habitualment tensionat en qüestions de seguretat.  
 
A més, el context en que es va produir era el d’un increment dels fets delictius generalitzats a Catalunya, 
amb un focus important en els nostres barris. 
 
Els darrers anys han estat anys caracteritzats per un important increment de delictes de furts i robatoris 
amb violència i per una nova forma de distribució de substàncies estupefaents que es caracteritza per la 
venda i consum dins d’habitatges. Aquesta triple situació ha provocat un esforç enorme des de 
l’Ajuntament, a través de la Guàrdia Urbana i sempre en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra.  
Des del Districte de Ciutat Vella s’ha fet una aposta ferma per la feina dels i les agents dels nostres 
barris. 
 
A l’estiu del 2016 va obrir l’Oficina conjunta de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra a la 
Barceloneta, situada a Passeig Joan de Borbó, nº 32. L’equipament també acull la Unitat de Platges de 
la Guàrdia Urbana. Durant l’estiu l’oficina està oberta permanentment (les 24 hores del dia els 7 dies a la 
setmana) i durant la resta de l’any roman oberta de 9 a 21 hores. Per aconseguir unes platges segures 
durant temporada alta, hem augmentat els agents en un 11%, passant de 76 a 85 entre el 2016 i el 2018. 
 
Renovació de la plantilla Guàrdia Urbana, que està en marxa ara mateix. Les 100 persones que 
superin el procés i obtinguin les millor puntuacions faran un curs de formació bàsica policial a l’Escola de 
Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya que tindrà una durada de nou mesos. 
 
Una vegada superat el període de formació, els aspirants s’incorporaran a la ciutat de Barcelona on faran 
12 mesos de pràctiques a les unitats territorials dels districtes. La convocatòria s’ha pogut tirar endavant 
gràcies a l’equilibri economicofinancer de l’Ajuntament de Barcelona i la ferma voluntat del Govern 
municipal de dotar de més agents el cos de policia barceloní per oferir el millor servei als ciutadans. 
 
Una altra de les línies d’intervenció rellevants en matèria de salut pública és l’actuació en relació a les 
associacions cannàbiques irregulars, és a dir, les associacions que operen al districte com a punts de 
consum i venda de marihuana i haixix sense llicència municipal o emparant-se en llicències que no 
s’ajusten a l’activitat que duen a terme. 
 
Durant el mandat n’hem realitzat 74 tancaments.  
 
Actualment hi ha 35 associacions cannàbiques que tenen llicència a Ciutat Vella (30 en situació legal, 2 
amb precinte judicial, una tancada i 2 extingides per canvi d’activitat). 
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» 7. 3. Pla de xoc de drogues:  

 
Al 2017 va entrar en vigència el Pla de xoc de drogues de Ciutat Vella per articular 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. 
 
● Hem augmentat l’equip d’educadors/es de carrer de salut, passant de tenir 10 educadors/es per a 
Ciutat Vella abans de l’estiu de 2016 a 23 a l’actualitat. 
 
● El CAS Baluard, que és el Centre d’atenció a drogodependències del Raval, ha estat traslladat i 
ampliat els seus horaris. El trasllat ha implicat una capacitat per atendre a un 30% més de pacients i 
l’ampliació de la seva cartera de serveis fins a oferir una atenció integral, incorporant els programes de 
tractament de les addicions de qualsevol tipus de drogues i un augment. A part, des de l’estiu de 2016 va 
passar d’obrir de 9 a 22h a cobrir un horari de 7 del matí a 10 del vespre de dilluns a diumenge 
 
● S’han ampliat les hores de servei de la Guàrdia Urbana, tant a nivell de patrullatge uniformat com a 
nivell d’investigació específica a data de gener de 2019 el reforç policial havia suposat globalment una 
inversió de 35.000 hores extra de servei.  
 
● A nivell de tancament de pisos, al 2017 des de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella 
es va entrar a un total de 46 pisos on es produïa venda de drogues i es va detenir/investigar a 60 
persones en el marc d'aquestes investigacions, mentre l’any 2018 se’n van tancar 109 i es van investigar 
/ detenir 144 persones.  
 
 

 
 
● Dels pisos intervinguts, el 54% del total al 2017 i el 66% al 2018 han estat recuperats evitant que es 
continuï duent la pràctica delictiva al seu interior mitjançant el tancament efectiu o la retornada al seu 
propietari. 
 
● A octubre de 2018 s’havia fet seguiment de 931 habitatges que o bé són buits, o bé en algun moment 
han estat buits o ocupats amb finalitats de venda de drogues. Un 52% d’aquests habitatges pertanyen a 
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entitats bancàries i societats. S’ha aconseguit que en 36 dels habitatges hi hagi la voluntat de cessió a 
l’Ajuntament i que 273 es lloguin o estiguin en procés. 
 
● Definició com a àrees d’atenció especial de les zones més afectades per la presència de pisos i locals 
de venda.  
 
● Constitució de la Comissió de seguiment sobre la problemàtica de la venda de drogues al Raval 
formada per entitats veïnals, la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la Síndica de Greuges, 
els serveis i administracions públiques implicades i els grups polítics a nivell de districte i que es reuneix 
trimestralment.  
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8. Pla de Barris 
 
Per lluitar contra les desigualtats s’ha desenvolupat el Pla de Barris al Gòtic Sud i el Raval Sud. Aquest 
és un pla integral que conté actuacions en diversos àmbits per a actuacions enfocat als barris més 
afectats per les problemàtiques socials i els dèficits urbanístics.  
 
L’objectiu ha estat recuperar i impulsar l’activitat econòmica als barris, fer front als dèficits urbanístics, a 
la baixa qualitat dels habitatges, a la manca d’equipaments i fomentar la seva accessibilitat i centralitat, 
establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població i empoderar els veïns i les 
veïnes per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de millora de la vida col·lectiva al barri.  
 
Les més de 60 accions del pla agrupades en les de Drets Socials, Educació, Activitat Econòmica i 
Ecologia Urbana han tingut el pressupost següent: 
  

DRETS SOCIALS 7.200.000,00 € 1.150.000,00 € 8.350.000,00 €

Dignificar les condicions de vida domèstica dels veïns i les veïnes 3.200.000,00 € 150.000,00 € 3.350.000,00 €

Ajudes a la rehabilitació Finques  Alta Complexitat amb clàusules antigentrificació
Mesures específiques antisoroll: ajudes a canvi de finestres
Millora convivència a espais domèstics (substanciada al Pla de Veïnatge)
Estudis d'habitabilitats vulnerables com pensions i accions derivades 
Augmentar el sostre d’habitatge públic o assequible 100.000,00 € 100.000,00 €

Estudis habitatge públic a Can Seixanta (redireccionat a participació juvenil kn60lab)
Estudiar canvis d'ús oficines municipals a habitatges i viabilitat d'acció pilot
Estudis buits urbans per augment sostre emergència habitacional 
Potenciar les xarxes veïnals i espais de caràcter comunitari 3.800.000,00 € 200.000,00 € 4.000.000,00 €

Rehabilitació de Can 60 per enfortiment xarxa veïnal i comunitària 
Potenciació del Borsí com a equipament de proximitat i veïnal
Veïnat per l'acció comunitària (substanciada al Pla de Veïnatge)
Potenciació de comunitats diverses  (substanciada al Pla de Veïnatge)
Dinamització i enfortiment intern de la xarxa laboral del Gòtic 
Millora connexió xarxa laboral del Gòtic amb el teixit ocupador
Enfortiment Xarxes: Acompanyament i formacions a entitats, Reforç AMPES, Nous lideratges, 
Projecte Fotogràfic als Barris

Millorar la salut des de la seva visió comunitària 200.000,00 € 700.000,00 € 900.000,00 €

Processos de Salut Comunitària: Tècnics Salut Interculturals,  Caminades Movem el Raval, Activitat 
Física Gòtic, Xarxes Sense Gravetat,  Estudi sobre el Shabú, SASIR Salut Afectiva, Sexual i 
Reproductiva, ATE Aquí t'escoltem, Protocol Antimasclista, Baixem al Carrer, Tallers de memòria 
AAVV Arc Teatre 

Sabers diversos de comunitats en l'àmbit de la salut  (substanciada al Pla de Veïnatge)
Pilot de Punt Higiènic i de Salut Urbana (substanciada al Pla de Veïnatge)
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EDUCACIÓ 300.000,00 € 1.000.000,00 € 1.300.000,00 €

Suport als Centres Educatius de formació reglada 500.000,00 € 500.000,00 €

Suport diferents perfils professionals per tendir al model d'escoles educadores
Millores TIC centres
Lleure Educatiu i accions culturals amb visió comunitària 300.000,00 € 500.000,00 € 800.000,00 €

Projectes educatius comunitari: Servei Acollida Drassanes i Ciencia i Tecn. RavalSTEAM
Redisseny d'espais de trobada i espais comuns familia-centres educatius
Cultura i educació no reglada per la cohesió social: BAOBAB, Arxiu Memòria Gòtic, Prometeus, EXIT 
Estiu, Pista Negra, Formacions esportives.
ACTIVITAT ECONÒMICA 1.300.000,00 € 550.000,00 € 1.850.000,00 €

Foment de l'activitat econòmica 1.300.000,00 € 230.000,00 € 1.530.000,00 €

Augment de nombre locals en planta baixa pel progama BPO
Programa d’Act. Econ. pers. de colectius diversos i/o vulnerables: Dinam. urdú i bengalí
Impulsar l'ECSS Economia Cooperativa Social i Solidària 320.000,00 € 320.000,00 €

Reforç dels projectes d'ECSS: Raval té Cura, Més que Façanes, Creant Teixit, Les Comunitats 
Autofinançades, Makers per la Inclusió, Treball LLar i Cures,  Tapies 6, Centre Impulsor Economia 
Social, Raval km0 2017, Metzineres, 

Formació i acomp. a persones joves i aturades de llarga durada:  Form. i obra en rehabilitació, Barri 
d'Oficis, gestió d'infr. via pública

ECOLOGIA URBANA 3.700.000,00 € 100.000,00 € 3.800.000,00 €

Guanyar nous espais públics d’ús veïnal i quotidià 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

Port(a) Veïnal “veïnificació” del moll de la Fusta
Reform. d'espais públics per potenciar usos veïnals i quotidians.    2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

Reform. de la Rambla del Raval, Plaça Vázquez Montalban i Salvador Seguí
Reform. de l'àmbit dels Jardins de Voltes d’en Cirés: Projecte nova plaça
Reform. de l'àmbit dels Jardins de Voltes d’en Cirés: Millora de la façana CC Drassanes
Reformulació de la Plaça Sant Miquel
Interv. per afavorir dinàm. de veïnificació de l'espai públic. 200.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 €

Intervencions físiques veïnificadores: Millores senyalització pistes esportives, Horts de Sant Pau

Dinamització veïnal a l'espai públic: Caseta del Barri Salvador Seguí, Dinam. Plaça Sant Miquel,  
Dinam. mentrestant Voltes d'en Cirés

12.500.000,00 € 2.800.000,00 € 15.300.000,00 €



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

73 
 
 
www.barcelona.cat 

 


	1. INTRODUCCIÓ
	2. PROMOCIÓ ECONÒMICA
	3. DRETS SOCIALS
	» 3. 1. DEFENSA DEL DRET A L’HABITATGE
	» 3. 2. SALUT
	» 3. 3. CICLES DE VIDA
	» 3. 4. EDUCACIÓ
	» 3. 5. ESPORTS
	» 3. 6. CULTURA
	» 3. 7. INTERCULTURALITAT
	» 3. 8. FEMINISMES I LGTBI
	» 3. 9. MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA

	4. REIVINDICACIONS VEÏNALS
	5. PARTICIPACIÓ I ENFORTIMENT ASSOCIATIU I CIUTADÀ
	6. URBANISME I MEDI AMBIENT
	» 6.1. UN ESPAI PÚBLIC AMABLE I QUE FACILITI LA VIDA QUOTIDIANA I LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL
	» ESPAIS JUGABLES I COMUNITARIS
	» VETLLADORS
	» 6.2. UNA MOBILITAT MÉS ORDENADA
	» 6.3. Soroll
	» 6.5. Ecologia

	7. SEGURETAT I PREVENCIÓ
	8. Pla de Barris

